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SAMENVATTING

Als afstudeeropdracht is op het dr. Neher laboratorium van de PTT
onderzoek verricht naar automatische reconfiguratie van
multiprocessorsystemen. De uitvoering van de afstudeeropdracht is in
twee delen op te splitsen:

In het eerste deel is gekeken of Proces Algebra een geschikt middel zou
kunnen zijn om alternatieve beschrijvingen van de taakstruktuur van een
multiprocessorsysteem te genereren. Uit die verschillende beschrijvingen
kan er een gekozen worden die qua uitvoeringsvolgorde het beste past op
het multiprocessorsysteem. In Prolog is een programma geschreven dat
m.b.v. axioma's uit de P.A. expressies herleidt tot eenvoudiger expres
sies.

In het tweede deel is een principe voor het optimaal schedulen van
afbreekbare processen ontwikkeld. Het is in bepaalde gevallen mogelijk
programma's zo op te zetten dat zij op ieder moment afbreekbaar zijn, en
het beste, tot dan toe, gegenereerde resultaat afleveren. In een real
time-omgeving met een sterk vari~rende werklast biedt dit interessante
mogelijkheden om via de ontwikkelde schedulingsmethode tot optimale
systeemperformance te komen.

M.A.J. van Berlo, TUE vakgroep ER, mei-1987.
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ALGEMENE INLEIDING

Het afstudeerwerk is uitgevoerd op het dr. Neher Laboratorium van de
PTT te Leidschendam. Op de Hoofd-afdeling Post en Werkplaatstechniek is
er gewerkt in het kader van het RobotProject.
Eind 1982 is een studiegroep van het dr. Neher Laboratorium van de PTT

begonnen met een verkenning naar ontwikkelingen en toepassingen van
industri~le robots. Uit dez€ verkenning bleek dat ook binnen het PTT
bedrijf toepassingen liggen voor industri@le robots. Uitgaande van deze
resultaten is met het project Robotics begonnen.

Het Robotics project heeft tot doel voor het PTT-bedrijf relevante
kennis en ervaring te verzamelen op het gebied van de flexibele
automatisering in het algemeen en toepassingen van industri~le robots in
het bijzonder. Toepassingen van de resultaten van dit onderzoek liggen
op het gebied van de stukgoedverwerking, zoals de verwerking van
pakketten, bundels en zakken in postkantoren en het orderverzamelen in
magazijnen. Daarnaast wordt kennis en ervaring verworven op het gebied
van besturingen voor geautomatiseerde systemen, datacommunicatie in de
produktomgeving (MAP), "v ision"-systemen, sensortechnieken en
toepassingen van kunstmatige intelligentietechnieken.

Om dit doel te bereiken zijn toepassingen overwogen waarin een
industri~le robot een taak uitvoert:
- die nuttig is binnen het PTT bedrijf.
- waarvoor (nog) geen andere oplossing bekend is.
- waarin van de specifieke eigenschappen van de industri~le robot
gebruik wordt gemaakt, zoals flexibiliteit en de mogelijkheid
kunstmatige intelligentie toe te voegen.

Medio 1983 is besloten een proefproject op te zetten waarin een
industri~le robot pakketten in een rolcontainer laadt. In het eerste
dee1 van het project is een systeemanalyse uitgevoerd en zijn de
systeemspecificaties voor de robot vastgelegd. In het tweede deel van
het project wordt de proefopstelling gefaseerd opgebouwd.

Het einddoel van het proefproject is een systeem te realiseren waarin:
- pakketten op een band aangevoerd worden;
- een pakketbuffer voorhanden is;
- een sensor de afmetingen en posities van de pakketten bepaalt;
- een "supervisor" de gehele beturing van het systeem coHrdineert;
- een robot de pakketten uit het buffer neemt en in de rolcontainer
laadt;

Binnen dit proefproject moeten de volgende "hardware-" en " software-"
onderdelen worden gerealiseerd:
- de experimentele robot werkcel;
- een geschikte grijper voor pakketten;
- een "v ision-systeem";
- het "supervisor"programma;
- een beladingsalgoritme;
- een programma voor bepaling van een botsvrije baan;

Voor al deze taken is veel real-time rekenkapaciteit benodigd. Dit
vereist een krachtige computer waarvoor gedacht wordt aan een
multiprocessorsysteem. De werklast van dit systeem is sterk afhankelijk



- 5 -

van het aantal postpakketten dat de robot per seconde moet verwerken. Om
steeds optimaal van het systeem gebruik te maken moet de toewijzing van
processen aan processoren aan deze omstandigheden aangepast worden. In
het laboratorium was uit de literatuur [BERGSTRA 83] het idee ontstaan
dat Proces Algebra een geschikt middel zou kunnen zijn voor het op
zetten van zoln systeem. Daaruit is deze afstudeeropdracht ontstaan.

Ret doel van een eventuele invoering van een robot is de verwerking
van postpakketten op een zo effici~nt mogelijke manier. De term
effici~nt slaat in dit geval op economische criteria. De pakketten
moeten als ze eenmaal in de containers geladen zijn per vrachtauto of
trein vervoerd worden. Om zo effici~nt mogelijk gebruik van de
transportmiddellen te maken moet men zorgen dat hun volume zoveel
mogelijk met nuttige lading gevuld is.

Uit deze criteria kunnen we een aantal eisen afleiden die gelden voor
de robot. Een zo groot mogelijke vullingsgraad per rolcontainer is het
uiteindelijke doel van het gehele robot systeem. Om echt te voldoen
moeten er een aantal aanvullende voorwaarden aan het systeem gesteld
worden:
-een voldoende hoge verwerkingssnelheidj er wordt uitgegaan van maximaal
10 sec per pakket.
-een grote beschikbaarheid (7. van de tijd), omdat het moeilijk is om
uitvallen van het systeem met andere middelen op te vangen.
-een grote flexibiliteit, om de variaties van omgevingsomstandigheden te
kunnen opvangen.

Uit de eisen aan het robotsysteem als geheel volgen een aantal eisen
aan het computersysteem dat de besturing van de robot verzorgt:
- realtime gegevensverwerking en besturing, met een snelheid die
aangepast is aan die van de robot zelf.
- grote beschikbaarheid, en omdat reparaties aan een computer vaak lang
duren moet dus de betrouwbaarheid (tijd tussen twee storingen) groot
zijn.
- een grote flexibiliteit om zich optimaal te kunnen aanpassen aan een
variabele werklast, aanwezige hard- en software moet in alle
omstandigheden een (bijna-)optimaal functioneren van het computer- en
robotsysteem garanderen.

In dit afstudeerwerk is gekeken naar mogelijkheden om de besturing
flexibel te maken ten opzichte van veranderingen in de werklast. In het
eerste deel is daartoe ProcesAlgebra bekeken op bruikbaarheid voor het
beschrijven van de uit te voeren processen. Riertoe is een programma
ontwikkeld dat ProcesAlgebra!sche expressies kan herschrijven tot
eenvoudiger vormen. In het tweede gedeelte van het afstudeerwerk is een
nieuw idee over de scheduling van afbreekbare processen uitgewerkt.
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AFSTUDEERVERSLAG

DEEL I

REDENEREN MET AXIOMA'S UIT DE PROCES-ALGEBRA

In dit deel van het verslag wordt beschreven hoe Proces-Algebra
gebruikt kan worden om identiteiten tussen procesbeschrijvingen af te
leiden en te controleren met behulp van een prolog-implementatie.
Daarmee kunnen we uitgaande van een gegeven proces, dat voldoet aan onze
wensen, equivalente processen afleiden. Deze equivalente processen
voldoen dan aan dezelfde specificaties, maar hebben een andere
struktuur. We zoeken die struktuur die het beste past bij de
omstandigheden die op dat moment gelden voor het systeem dat het proces
moet uitvoeren.
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INLEIDING

De huidige ontwikkelingen op hardware gebied gaan sterk in de richting
van multiprocessorsystemen. De aan het computersysteem gestelde eisen
leiden er toe dat voor het robotproject een multiprocessorsysteem de
aangewezen weg lijkt. Namelijk:
- door redundantie op hardware niveau kan de betrouwbaarheid van het
systeem sterk vergroot worden.
- de reken-kapaciteit van het systeem kan binnen ruime grenzen gekozen
worden en kan naderhand aangepast worden.
- voor onafhankelijke processen kunnen verschillende processoren gekozen
worden, wat de duidelijkheid en betrouwbaarheid van software ten goede
kan komen.
- door redundant uitgevoerde processoren tijdelijk onafhankelijk te
gebruiken voor de uitvoering van processen, kan een piekbelasting
flexibel opgevangen worden.
- door de beschikbare processoren onafhankelijk te gebruiken en speciale
hard- en software toe te voegen om fouten te detecteren, kan de
betrouwbaarheid van het systeem vergroot worden [LOEF 85].

De te vervullen functies stellen hoge eisen aan de besturing binnen het
computersysteem. Ret is het besturingssysteem dat de flexibiliteit in
het systeem moet brengen, en dat moet zorgen dat de hardware
eigenschappen optimaal benut worden.
Ret besturingssysteem moet ervoor zorgen dat:
1. aIle taken op het juiste moment uitgevoerd worden;
2. de processen verdeeld, en aan processoren toegewezen worden;
3. de processen opgestart worden;
4. voor iedere taak een geschikt programma gekozen wordt;
5. de hardware zo goed mogelijk benut wordt;
6. het functioneren van de hardware gecontroleerd wordt;
7. de voortgang en res~ltaten van de processen gecontroleerd wordt;
8. de performance van het robot-systeem als geheel continu aan de

omstandigheden aangepast en geoptimaliseerd wordt;

In het laboratorium was uit de literatuur [BERGSTRA 83] het idee
ontstaan dat Proces-Algebra een geschikt middel zou kunnen zijn voor het
opzetten van zo'n systeem. Daaruit is deze afstudeeropdracht ontstaan.
Ret doel daarvan is om met behulp van procesalgebra het multiprocessor
systeem zodanig op te zetten dat het zich zo flexibel mogelijk aan de
werklast aanpast.

Eerst heb ik me georignteerd in de procesalgebra en multi
processorsystemen. Toen ben ik begonnen aan een programma dat met
axioma's uit de procesalgebra expressies herschrijft. Een expressie
beschrijft een bepaald proces. De expressies worden herschreven met de
bedoeling om een expressie te vinden die een equivalent proces
beschrijft. We zoeken nu die expressie die hoort bij de procesuitvoering
die het beste past bij het systeem. Dat betekent dat de uitvoering de
juiste graad van parallellisme moet hebben voor het aantal ter
beschikking staande processoren.
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De eventuele aanwezigheid van niet zinvolle of onmogelijke uitvoeringen
van deelprocessen moet geconstateerd en verholpen worden. Daartoe
proberen we de expressie te herleiden tot een eenvoudigste vorm.
Hieronder verstaan we die vorm van de expressie waarin het maximum aan
parallellisme zit, geen deadlocks meer voorkomen en identieke termen
vermeden worden. Bij uitvoering van een expressie waarin meer
parallellisme zit dan het systeem kan benutten, kunnen de betreffende
termen gewoon concurrerend uitgevoerd worden.
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PROeES-ALGEBRA

!~n van de veranderingen die zich nu aan het voltrekken is in de wereld
van de computers, is een ontwikkeling in de richting van computers met
meerdere processoren, multiprocessorsystemen genaamd. Deze maken het
mogelijk meerdere berekeningen tegelijk uit te voeren. Iedere processor
kan onafhankelijk werken. Op iedere processor kunnen acties uitgevoerd
worden. E~n of meerdere bij elkaar horende acties samen noemen we een
proces. Processen kunnen sequentieel of parallel uitgevoerd worden.
Processen kunnen onderling infomatie met elkaar uitwisselen,
communiceren.

Een theorie over dergelijke processen, een zogeheten concurrency
theorie, moet bruikbaar zijn voor drie doeleinden, namelijk
specificatie, verificatie en ontwerp.

Ten eerste moeten we processen kunnen specificeren of beschrijven en
moeten we ingewikkelde systemen kunnen opbouwen uit eenvoudigere.
Daarvoor hebben we een abstracte taal nodig, waarin we kunnen praten
over processen en waarin we processen op diverse manieren kunnen
samenstellen.

Ten tweede moeten we kunnen verifi~ren of bewijzen dat een beschreven
proces het juiste gedrag vertoont of dat twee specificaties hetzelfde
proces beschrijven. Daarvoor hebben we een theorie nodig die zegt
wanneer twee processen aan elkaar gelijk zijn. Die theorie zal bestaan
uit vergelijkingen, identiteiten tussen processen.

Ten derde zal de concurrency theorie een stuk gereedschap zijn bij het
ontwerpen van systemen, protocollen en computertalen.

Procesalgebra is een algebraische theorie over parallelle of
concurrente communicerende processen. Het beschrijft op een abstracte
wijze samengestelde processen, en kan gebruikt worden voor de specifi
catie, verificatie en het ontwerpen van systemen.

Bij het begrip proces kan men denken aan het uitvoeren van een
programma door een computer of het uitvoeren van een algoritme, maar ook
aan het gedrag van een telefooncentrale, of van een koffieautomaat of
bepaalde handelingen van een persoon. De procesalgebra beschouwt
processen die concurrent plaatsvinden, en die met elkaar kunnen
communiceren; Denk bijvoorbeeld aan gedistribueerde systemen,
communicatieprotocollen of strukturen uit een programmeertaal.

In de procesalgebra is een atomaire aktie een proces dat beschouwd
wordt als een eenheid waarvan de interne struktuur niet van belang is
voor de beschrijving van het proces. Er kan geen expliciete vermelding
gemaakt worden van de tijd die nodig is voor het uitvoeren van een
actie. Onderlinge relaties (b.v. volgorde, communicatie en
parallellisme) tussen de deelprocessen kunnen eenvoudig gespecificeerd
en herschreven worden.

In het na volgende zullen in het kort de gebruikte axioma's uit de
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procesalgebra gegeven worden. Als een uitgebreidere inleiding kan het
artikel [BAETEN 86a] gebruikt worden. Voor volledige beschrijving van de
axioma's achtergronden en mogelijkheden wordt verwezen naar het boek
[BAETEN 86b].

De Basis Proces Algebra (BPA) heeft een eindig aantal constanten en
twee operatoren. namelijk "+" en "." . Iedere constante representeert
een actie. Een actie kan atomair zijn. of samengesteld uit een aantal
andere akties. Een atomaire actie (stap) beschouwen we als een
ondeelbare actie of gebeurtenis. Een atomaire actie wordt weergegeven
door ~~n of meerdere kleine letters. een variabele met een X, Y of Z als
eerste letter.

a.b is de sequentiMle compositie van a
actie a, en daarna de atomaire actie b
a+b is de alternatieve compositie, ofweI
atomaire actie b wordt uitgevoerd, maar

en b jeerst wordt
uitgevoerd.
de atomaire actie
niet beide.

de atomaire

a, ofwe1 de

Voor deze operatoren zijn de volgende axioma's gepostuleerd:

X + Y = Y + X
(X + Y) + Z = X + (Y + Z)

X + X = X
(X + Y) Z = X.Z + Y.Z
(X Y) Z = X • (Y • Z)

Om processen te beschrijven die parallel uitgevoerd kunnen worden wordt
in de Proces Algebra (PA) de merge-operator ingevoerd. a Hb is het
proces dat de acties a en b parallel of concurrent uitvoert. Tevens
voeren we de hulpoperator ~ (left-merge) in. X ~ Y betekent hetzelfde
als X II Y, maar dan onder de restrictie dat de eerste stap van X moet
komen.
De axioma's hiervoor zijn:

X " Y
a~X

(a.X) U. Y
(X + Y) U. Z

=XlLY + YlL X
= a.X
= a. (X II Y)
= (X ~ Z) + (Y U. Z)

equivalente

(a.b) lL c + c lL(a.b)
a.(b 11 c) + c.a.b
a.(b.c + c.b) + c.a.b
actie c. kan dus op drie

=
=

Het proces (a.b) parallel met
manieren uitgevoerd worden.

Als X en Y processen zijn die zijn samengesteld uit meerdere atomaire
acties en als we aannernen dat maar een van beide tegelijkertijd
uitgevoerd kan worden, dan worden bij uitvoering van X : Y de atomaire
acties van X en Y met elkaar verweven, zonder dat er een volgorde vast
ligt.
Bijvoorbeeld: (a. b) II c =

Een volgende uitbreiding bestaat uit de invoering van een speciale
atomaire actie: de deadlock. Deze actie representeert een actie die het
systeem niet kan uitvoeren en in een toestand brengt waar het niet meer
uit kan komen.
De encapsulatie-operator aN benoernt een atomaire actie uit een gegeven
verzameling H tot een deadlock-actie. In verzameling H worden
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bijvoorbeeld atomaire acties opgenomen die niet zonder communicatie met
een ander proces kunnen. Uitvoering van die actie zonder communicatie
leidt dan tot een deadlock.
De axioma's zijn:

x + , = X
6 . X = 6
a"ta) = a als a i H
aw(a) = 6 als a £ H

a~(x + y) = aH(X) + a~(y)

aw(X . y) = aw(x) • Ct ..(y)

Tot nog toe hebben we acties beschouwd zonder communicatie tussen die
acties. De Algebra of Communicating Processes (ACP) is een uitbreiding
hierop met de : als operator voor twee communicerende processen. Een
axioma moeten we hiervoor echter aanpassen, parallelle processen kunnen
met elkaar communiceren:

XIIY = Xu.y + YlLX + X:Y

De extra axioma's zijn:
a I b = b I aI I

(alb) I c = a I (b:c)I I, I a = GI

(a.X) : b = (alb). X
a I (b.X) = (a:b). XI

(a.X) I (b.Y) = (a:b).(X 1/ Y)I

(X + y) : z = (X:Z) + (Y:Z)
x: (y + Z) = X:Y+X:Z

De ACP is een set axioma's voor het beschrijven van parallelle
communicerende processen. Er zijn echter nog vele uitbreidingen mogelijk
[BAETEN 86b), we noemen:
abstractie interrupts
stille stap condities
leeg proces toestandsoperator
prioriteiten
Voor veel praktische toepassingen zijn een of meerdere van deze
uitbreidingen essentieel
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Prolog is een computertaal gebaseerd op predicatenlogica. De naam komt
van PROgramming in LOGic. De eerste offici~le versie van prolog werd in
het begin van de jaren 70 ontwikkeld op de universiteit van Marseille.

In zekere zin is prolog een declaratieve taal. Men beschrijft een
aantal objecten en relaties tussen die objecten. en vervolgens kan men
het systeem vragen stellen over die objecten en relaties. Prolog bevat
een mechanisme waarmee uit bestaande gegevens nieuwe gegevens afgeleid
kunnen worden. Dit inferentie-mechanisme leidt vanuit het doel (de
gestelde vraag) subdoelen aft en probeert deze subdoelen te bewijzen.
Als aIle subdoelen bewezen zijn (recursief), is het uiteindelijke doel
bewezen.

De twee basis-principes van het inferentiemechanisme zijn unificatie en
backtracking.

Unificatie is het proberen twee overeenkomstige termen aan elkaar
gelijk te maken bij het bewijzen van (sub)doelen. Als de overeenkomstige
termen gelijk zijn is het subdoel bewezen, als ze verschillend zijn
faalt het bewijs van het subdoel. Als een van beide termen een nog
ongebonden variabele is, wordt deze variabele gebonden (gelijk gemaakt)
aan de overeenkomstige term. Het inferentie-mechanisme werkt dus op
basis van matchen van symbolen.

Backtracking is het zoeken van alternatieve bewijzen voor een subdoel,
als het bewijzen van een van de subdoelen faalt.

Theoretisch gezien hoeft de programmeur aIleen nog maar het probleem en
de te gebruiken middelen te beschrijven (declareren). Het
inferentiemechanisme zoekt vervolgens weI uit hoe het probleem opgelost
moet worden.

Helaas is het in de praktijk iets moeilijker. Het inferentiemechanisme
van prolog werkt op depth-first basis, en het zoeken van oplossingen
gaat via 'exhaustive search'. Dit betekent dat als er een oplossing is,
Prolog deze zeker niet zal overslaan. Maar het betekent ook dat de
oplossing meestal niet op een effici~nte manier gevonden wordt.

Als de zoekboom een onbegrensde diepte heeft is het mogelijk dat
prolog alsmaar doorgaat met het zoeken van oplossingen in een bepaalde
richting. De recursie zal dan doorgaan tot de interne stack van prolog
te groot wordt voor het beschikbare geheugen.

In plaats van puur declaratief programrneren moet er dus een procedureel
stuk gemaakt worden om het zoekproces aan te passen aan de struktuur van
de zoekboom. Enkele voorheelden hiervan zijn te vinden in [CLARK 84].
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HOOFDSTUK ~ EXPRESSIES MET AXIOMA'S HERSCHRIJVEN

De bedoeling van dit hoofdstuk is het beschrijven van de manier waarop
Proces-Agebra en Prolog gecombineerd zijn tot een programma dat
expressies herleidt tot eenvoudiger expressies.

In procesalgebra kunnen we, net als in andere algebra!sche theorieMn,
uitgaande van een beperkt aantal axioma's, stellingen bewijzen. Zoln
bewijs bestaat in feite uit het op een bepaalde manier combineren van
een aantal axioma's, zodanig dat de logische conclusie is dat een
bepaalde stelling waar is.

Omdat het leveren van een bewijs bij een stelling een 'logisch proces'
is, is prolog hier uitermate geschikt voor. Ook kan het unificatie
mechanisme van prolog gebruikt worden om te kijken of een axioma
toepasbaar is op een bepaalde expressie, of een deel daarvan.

Omdat het vinden van een geschikte oplossing in feite een zoekproces
is, is het gunstig dat prolog de volledige administratie van de recursie
en de backtracking op zich neemt. Dit betekent dat de implementatie van
het herschrijf-proces kan gebeuren zonder al te veel overhead van
administratieve bijzaken.

In het nu volgende stuk wordt beschreven hoe axioma's uit de Proces
Algebra toegepast kunnen worden om met behulp van prolog expressies te
herschrijven. We gaan er bijvoorbeeld van uit dat we maar een axioma ter
beschikking hebben, en weI de commutativiteit van de + operator. De
expressies zijn beperkt tot die expressies met aIleen deze operator.
Variabelen zullen we aangeven met hoofdletters, processen met kleine
letters. Een variabele kan overeenkomen met een atomair proces of met
een proces dat beschreven wordt door een deelexpressie.

axioma 1: x+y=y+x

De volgende identiteiten zijn rechtstreeks een gevolg van dit axioma:
a + b = b + a axioma 1

a + (b + c) = (b + c) + a axioma 1
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Een volgende mogelijkheid is dat we de expressie opsplitsen in
deelexpressies waarop we dan axioma's toepassen:

a + (b + c)

/ """a (b + c)

t ~ axioma 1
a (c + b)

~ /'
a + (c + b)

Deze mogelijkheid om twee deelexpressies afzonderlijk te herschrijven
zullen we een "analyse" noemen.
Analyses kunnen ook recursief uitgevoerd worden:

a + (b + (c + d»

/ ~
a b + (c + d)

l
I \,

b c + d
~ ~ axioma 1
b d + c
\, I

a b + (d + c)

~ /
a + (b + (d + c»

Met behulp van een axioma of een analyse kunnen we dus een expressie
afleiden die gelijk is aan de uitgangsexpressie. Door dit herhaald toe
te passen kunnen we een reeks van processen vinden die allen gelijk zijn
aan de uitgangsexpressie.

a + (b + (c + d»

(» analyse (oie hoven)

a + (b + (d + c»
L axioma 1

(b + (d + c» + a

~ analyse

«d + c) + b) + a

Op deze manier kunnen we met slechts dit ene axioma afleiden dat aIle
volgordes van termen aan elkaar gelijk zijn. Daarbij maken we gebruik
van het gegeven dat we dit axioma zowel op de expressie zelf, als op de
deelexpressies mogen toepassen.

Het hierboven beschreven principe van het, door middel van axioma's,
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veranderen van een proeesbesehrijving in een andere, die daaraan
gelijkwaardig is, is in de taal prolog tot een programma omgevormd.

In dat programma zijn de axioma's van de ACP opgenomen. Met behulp van
het unifieatie-meehanisme van Prolog wordt er gekeken of het deel links
van het gelijkteken van het axioma mateht met het deel van de expressie
dat bekeken wordt. Een axioma wordt door het programma altijd maar in
~~n riehting gebruikt (links matehen, reehts de hersehreven vorm). Door
een axioma een tweede maal te deelareren met linker en reehter zeide
verwisseld kan het in beide riehtingen gebruikt worden.

Als er een axioma gevonden is dat mateht. wordt de expressie hersehreven
tot het equivalent van het deel reehts van het gelijkteken. Er wordt
daarna gekeken of er op deze hersehreven expressie nogmaals een axioma
toepasbaar is.

hersehrijving
begin
expressie

......

. --

hersehrijving

niets
toe asbaar

eind ~ -+_........I
expressie

Dit is reeursief geprogrammeerd. De reeursie eindigt als er geen axioma
meer toepasbaar is. In de reeursie kan een analyse voorkomen. Zoals
boven besehreven is een analyse een aanroep van het hersehrijfmeehanisme
voor twee afzonderlijke termen. Beide termen worden als afzonderlijke
expressies behandeld. Na hersehrijving worden de termen weer tot een
expressie s&~engevoegd waarmee verder geredeneerd kan worden.

- ~,,
rijving .

'1'"' ••"

_..~.. . 'rlJvlng :
r. I......

essie I

~J~
term operator t~rm

I therseh
v

i
!'

herser

nieuwe .l
nleuwe

term operator term
~l~

essie I

expr

expr
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HOOFDSTUK ~ DE ZOEKRUIMTE

Uitgaande van een gegeven expressie (procesbeschrijving) kant door het
~~n keer toepassen van een axioma of analyse. een nieuwe expressie
afgeleid worden. Omdat we in veel gevallen bij een bepaalde expressie
kunnen kiezen uit het toepassen van een aantal verschillende axioma's.
zijn er verschillende resultaten mogelijk.

~
(b + c) + a

a + (b + c) (a + b) + c
a + (c + b)

commutativiteit
associativiteit
commutativiteit toegepast

binnen een term die uit
een deelexpressie bestaat.

Voor ieder van de resultaten kunnen we weer kijken of we er iets mee
kunnen doen. Soms kan eenzelfde expressie op meerdere manieren afgeleid
worden door toepassing van verschillende axioma's. of door ze in een
andere volgorde toe te passen.

Als we aIleen naar de expressies kijken is het mogelijk om de boom om
te schrijven in een graph door aIle knooppunten met een gelijke
expressie samen te nemen.

/~
o 0

\/•
/J~

o 0 0 0

Met name als het gaat om het afleiden van permutaties van termen ~ijn

er vaak meerdere wegen om hetzelfde resultaat te bereiken. Door aIle
paden. vanaf een expressie die op meerdere manieren herleid kan worden.
samen te nemen kan het aantal knooppunten in veel gevallen drastisch
gereduceerd worden. Hoewel dit een drastische reduktie van de zoektijd
kan betekenen. is deze transformatie-mogelijkheid niet gebruikt in het
ge!mplementeerde programma. Daarvoor waren een aantal redenen:

1) Prolog kan goed overweg met zoekbomen. maar heeft geen voorzieningen
om met een graph om te gaan. Dit betekent dat de complete graph
struktuur en de voorzieningen om daarin te kunnen zoeken zelf
geprogrammeerd zouden moeten worden (b.v. in Pascal).

2) In een graph zoeken gaat aIleen werkelijk effici~nter als de
knooppunten. die al langs een bepaald pad bereikt zijn. niet nog eens
via een ander pad ge~valueerd worden. Daarvoor moeten aIle reeds
bezochte knooppunten opgeslagen worden. Dit kost erg veel
geheugenruimte.{zie hoofdstuk 5)

3) De resultaten van het zoeken in de boom zijn hetzelfde als die in de
graph. Voor experimentatie-doeleinden woog het voordeel van de relatief
eenvoudige implementatie op tegen de snelheidswinst die met een
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graphstruktuur te behalen zou zijn.

In het volgende zal dan ook steeds gesproken worden over de zoekruimte
die geordend is als een boom.

Ieder knooppunt heeft een bijbehorende expressie. Deze expressies
hoeven niet aIle verschillend te zijn. De begin-expressie hoort bij de
wortel van de boom. Ieder knooppunt, behalve de wortel, heeft precies
~~n ouder-knoopunt.

Een knooppunt kan nul, ~~n of meerdere kind-knooppunten hebben. Omdat
we echter een gegeven aantal axioma's hebben, is het aantal kind
knooppunten van ~~n ouder-knooppunt begrensd: de boom is lokaal eindig.

Ret verband (de 'link') tussen een ouder-kooppunt en een kind-kooppunt
wordt gelegd door een identiteit toe te passen op de bij de ouder
horende expressie. Die identiteit is een axioma dat de expressie,
behorende bij het ouder-knooppunt, herschrijft in die, behorende bij het
kind-kooppunt.

Een pad van een knooppunt naar een (lager in de boom gelegen) knooppunt
bestaat uit een aantal identiteiten die, na elkaar toegepast, de
bovenste expressie herschrijven in de onderliggende.

Om te kunnen garanderen dat de boom altijd eindige diepte heeft, mag
het aantal termen in de expressie niet onbeperkt kunnen groeien. Dit
betekent dat we moeten voorkomen dat er axioma's in de set zitten die
herhaald extra termen kunnen genereren. Of we moeten zorgen dat
dergelijke axioma's niet herhaald toegepast kunnen worden.

Om de diepte van de boom eindig te maken moeten we bovendien
kringredeneringen uitsluiten. Riertoe eisen we dat in geen enkel pad dat
vanaf de wortel naar beneden loopt een expressie herhaald voorkomt. Ret
totale aantal verschillende herleidingen van de begin-expressie is
hiermee niet beperkt. AIleen herhalingen binnen een pad worden
geschrapt.

Als de diepte van de boom eindig is, is vanwege de lokale eindigheid,
het totale aantal knooppunten eindig. Riermee is dus gegarandeerd dat
het afzoeken van aIle knooppunten een eindig proces is. Dit wil echter
niet zeggen dat dat proces ook praktisch gezien eindig is. De grootste
diepte van de zoekboom wordt namelijk begrensd door het aantal
verschillende herschrijvingen van de beginexpressie dat mogelijk is met
het gegeven set axioma's. Als commutativiteit en associativiteit
opgenomen zijn in de set axioma's, kan het aantal verschillende
herschrijvingen erg groot worden. Voor een expressie met N termen zijn
er namelijk tot maximaal N! permutaties mogelijk.

Voor ieder van deze permutaties is (N-1)! een bovengrens voor het
aantal verschillende mogelijke manieren om haakjes te zetten. (zet
haakjes om twee naast elkaar staande termen: N-1 mogelijkheden, beschouw
dit nu als ~~n term, en zet opnieuw haakjes om twee naast elkaar staande
termen, etc).

Ret totaal aantal verschillende herschrijvingen in het ergste geval is
dus van de orde N! * (N-1)!. Dit betekent dat zelfs als de boom
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gegarandeerd een eindige diepte heeft. vanuit praktisch oogpunt gezien
de boom oneindig diep kan lijken.

Dit is met name verve lend omdat Prolog zoekt op depth-first basis en
zo'n diepe tak dus volledig afzoekt. Daarbij groeit de stack. en moet de
redenering afgebroken worden vanwege beperkingen aan het beschikbare
geheugen.

Toch zijn al deze herschrijvingen. hoewel niet wezenlijk verschillend.
ieder voor zich mogelijk de ouder van een knooppunt dat een zinvolle
herschrijving is. Pas bij bepaalde kombinaties van termen kan er
'toevallig' een bijzonder axioma op de expressie toepasbaar worden.

De depth-first strategie van Prolog zal dus gestuurd moeten worden,
zodanig dat de boom pas dan tot op grote diepte doorzocht wordt als
andere, meer directe paden niet tot een oplossing leiden.

Hiermee komen we op het kernpunt van de problematiek van het redeneren
met axioma's: hoe konstateren we of een redenering (=pad in de zoekboom)
zinvol is of niet? Oftewel, op grond van welk kriterium kun je besluiten
of je de redenering moet voortzetten? Wanneer moet je hem afbreken en
een alternatieve redenering proberen, en wanneer heb je een
eindresultaat?

Er zijn twee mogelijke uitgangspunten om kriteria te kiezen waarop we
dergelijke besluiten kunnen nemen, namelijk:
1) de vorm waarin de expressie geschreven is. het kooppunt zelf als
kriterium.
2) de manier waarop die expressie is afgeleid van de beginexpressie. het
pad naar het knooppunt als kriterium.

ad 1: In bepaalde gevallen kunnen we precies omschrijven in welke vorm
we het resultaat willen hebben. We kunnen bijvoorbeeld ernaar streven om
de expressie te herleiden tot de normaalvorm, zie [BAETEN 86b]. Dan
weten we dat er aIleen nog maar bepaalde operatoren in de expressie
mogen voorkomen. We hebben ons doel bereikt als de expressie geen andere
operatoren meer bevat, en kunnen steeds een axioma kiezen dat een
"verboden" operator weg werkt. We zetten een redenering dan door zolang
het lukt om die operatoren weg te werken.

In het geval dat we een algemener doel voor ogen hebben zal het
moeilijk zijn om de vorm van de expressie als uitgangspunt te nemen.
omdat het eindkriterium onafhankelijk van de beginexpressie altijd moet
werken.

ad 2: Als we onafhankelijk van de begin-expressie kunnen zeggen in welke
"richting" we willen redeneren kunnen we beter de manier waarop een
expressie van de begin-expressie is afgeleid als kriterium gebruiken. We
kunnen bijvoorbeeld er naar streven een expressie met zo min mogelijk
termen over te houden. De vorm van de expressie is dan niet van belang.
zelfs niet hoeveel termen er nog over zijn. maar hoeveel en welke termen
er zijn verwijderd uit de begin-expressie.

Er is gekozen voor de tweede aanpak. Op grond van de beoordeling van
het pad is het mogelijk om de expressie te beoordelen. Als we beoordelen
op grond van het pad kunnen we daarmee ook voorspellen welk vervolgpad
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de beste beoordeling zou kunnen halen. Of dit best beoordeeide pad ook
werkeIijk bestaat in de zoekboom kunnen we dan gaan uitzoeken. Het
bestaan van het pad wordt bepaaid door de toepasbaarheid van de
betreffende axioma's. Ais de axioma's op de expressie t0epasbaar zijn
zegt dit ook iets over de struktuur van de expressie. Zo kunnen we door
te beoordelen op het pad in de zoekboom. ook de vorm van de expressie
beoordelen.

Bij de beoordeling van de vorm van de expressie kunnen we uit een
aantal expressies de beste selecteren. We hebben dan geen basis voor de
keuze van de stap die Ieidt naar de best gewaardeerde volgende
expressie. Dit betekent dat we deze expressies aIIemaal moeten genereren
en beoordelen.

Op grond van deze overwegingen is ervoor gekozen om de axioma's een
waarderingscijfer te geven en de som van de waarderingen van de
gebruikte axioma's ais waardering van een pad de gebruiken. Dit
"waarderingssysteem" wordt vaak gebruikt ais uitgangspunt voor
zoekstrategi~n [PEARL 85].
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HOOFDSTUK ~ HET HERSCHRIJFSYSTEEM.

Het doel van het herschrijfsysteem is om uitgaande van een vraag een
oplossing daarbij te zoeken door, op een geordende manier, in de
zoekruimte knooppunten te genereren en te selekteren. In ons geval
bestaat de vraag uit een beginexpressie waarbij wij een zoveel mogelijk
vereenvoudigde expressie als oplossing terug willen krijgen.

We beschikken niet over een algoritme om het antwoord rechtstreeks af
te leiden. Het beste antwoord moet dus door middel van een zoekproces
gevonden worden.

Omdat de ruimte waarin we zoeken, in veel gevallen te groot is (zie
hoofdstuk 4) om aIle mogelijkheden af te zoeken, moeten we dat zoeken op
een systematische manier organiseren, en weI zodanig dat we op een
efficignte manier bij de oplossing komen.

Daarvoor zijn er drie vereisten, namelijk:

- een zinvolle keuze van een volgende stap in het herschrijfproces,
zodanig, dat het pad verlengd wordt in de richting die het meeste
perspectieven biedt.
- een goed kriterium om de zinvolheid van een bepaalde redenering
(= pad in de zoekruimte) te beoordelen.
- een goede strategie voor de keuze van alternatieve knooppunten bij
verwerping van een knooppunt.

Hoe beter we voldoen aan de eerste eis, hoe minder kritisch de tweede
en de derde worden. Als direct een juiste richting ingeslagen wordt, is
de kans dat we naderhand die redenering moeten afbreken veel kleiner.

In hoofdstuk 6 wordt uitgewerkt hoe aan de eerste twee eisen tegemoet
gekomen wordt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het derde vereiste.

Mogelijke strategigen Z1Jn:
- depth-first (Prolog!)
- breadth-first
- uniform-cost
- best-first
Deze strategigen worden uitgebreid behandeld in [PEARL 85], evenals vele
mogelijke verfijningen en uitbreidingen. Ze worden hieronder kort
beschreven met als doel aan te geven hoe de ontwikkelde strategie
aansluit bij deze strategiegn.
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1: wortel van de zoekboom.
2: gedeelte van de zoekboom

dat reeds afgezocht is.
3: knooppunten die in het

geheugen aanwezig zijn.
4: nog niet onderzochte

gedeelte van de
zoekboom.

5: begrenzing van de
zoekboom

6: knooppunten die in de
direkte toekomst
onderzocht gaan worden.

7: Oplossingen.

fig 1. De depth-first strategie.

De depth-first-zoek-strategie kiest uitgaande van een bepaald knooppunt
in de zoekruimte steeds een opvolger die lager in de boom ligt, een
kind-knooppunt. Vanuit dit kind-knooppunt wordt dan weer verder naar
beneden gezocht. Er worden pas alternatieve knooppunten onderzocht als
het betreffende pad tot helemaal onder in de boom onderzocht is. Dan
wordt op "backtracking" overgegaan: als het kind-knooppunt faalt wordt
als alternatief een ander kind van dezelfde ouder bekeken. Pas als aIle
kinderen van een ouder-knooppunt falen, gaat het backtracking-mechanisme
een laag terug omhoog om daar alternatieven te zoeken.

Dit heeft als consequentie dat aIle opvolgers van een punt onderzocht
worden voordat er gekeken wordt naar een alternatief voor dat punt. In
het geheugen is steeds het pad van de wortel naar het 'huidige'
knooppunt opgeslagen.

fig 2. De breadth-first strategie.

De breadth-first strategie exploreert de zoekboom op een bepaalde
diepte over de volledige breedte. Pas als aIle punten op een bepaalde
diepte in de boom onderzocht zijn, wordt de volgende laag bekeken. AIle
knooppunten van een bepaalde laag moeten in het geheugen opgeslagen
worden, omdat zij nodig zijn om de volgende laag te exploreren. Als men
een aantal lagen diep zit, en het aantal kinderen per ouder-knooppunt
(branching-degree) groot is. betekent dit dat er erg veel geheugenruimte
nodig is. WeI is het zo dat, als er een oplossing is, die via een kort
pad vanuit het beginknooppunt bereikt kan worden. deze snelste oplossing
ook zeker gevonden wordt.
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fig 3. De uniform-cost strategie.

In plaats van de zoekruimte af te scannen in lagen van gelijke diepte,
doet de uniform-cost-strategie het in lagen met gelijke kosten. Voor
iedere stap worden de "kosten" meegegeven. De kosten van een knooppunt
zijn dan de totale kosten die nodig waren om van de wortel van de boom
bij dat punt te komen. Ret einddoel is het pad van de wortel tot een
eindknooppunt te vinden dat de laagste kosten heeft. De strategie is nu
om steeds dat deel van de zoekboom te doorzoeken, dat de minste totale
kosten met zich mee brengt.

Net als bij de breadth-first strategie worden hierbij over de gehele
breedte van de boom de punten in het geheugen bewaard, maar dan nu niet
allemaal op dezelfde diepte. Uit aIle punten die in het geheugen staan
wordt datgene gekozen, dat de laagste totale kosten heeft. AIle kind
knooppunten van dat punt worden onderzocht en met waardering in het
geheugen gezet. Het ouder-knooppunt wordt dan geschrapt uit het
geheugen.

De best-first strategie is een strategie voor graphs. Net als bij de
uniform-cost-strategie wordt er gewerkt met "kosten" per stap, maar hij
verschilt ervan door het feit dat nu aIle knooppunten die onderzocht
zijn in het geheugen blijven. Dit om te voorkomen dat een bepaald
knooppunt dat via meerdere paden bereikt wordt ook meerdere keren
opnieuw verder geMvalueerd wordt (zie fig.2op blz .•b)

Deze methode gebruikt dan ook het meeste geheugen, maar is ook het
meest efficiMnt in het overslaan van bepaalde delen van de zoekruimte
als die op een bepaald moment minder interessant lijken dan andere
delen.

In het geschreven programma wordt in wezen de depth-first-strategie van
prolog gebruikt. Deze strategie wordt echter maar toegestaan in een
beperkt gebied van de totale ruimte. Er is een strategie opgezet waarin
dit gebied afhangt van de 'kosten' en de 'baten' van het herschrijven
van de expressie. Wat betreft de resultaten is de strategie equivalent
aan de uniform-cost strategie.
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Definieer de kosten als de lengte van het pad in de zoekboom. Om bij
een bepaald knooppunt te komen heeft iedere herschrijf stap dan een
vaste bijdrage aan de kosten. Om een punt diep in de zoekboom te
bereiken moeten veel stappen gemaakt worden, en zijn de kosten dus erg
hoog. Daarmee worden lange redeneringen dus afgestraft.

Definieer voor ieder axioma een bepaalde "waardering", een getal dat
aangeeft hoe sterk dat axioma volgens ons bijdraagt aan het bereiken van
een resultaat in een vorm zoals wij die wensen. Er kunnen axioma's zijn
met een positieve waardering, en axioma's met een negatieve waardering.
Die laatste axioma's leiden dan waarschijnlijk verder van de vorm die
wij wensen vandaan, maar het kan zo zijn dat door zoln negatief
gewaardeerd axioma, in de volgende stap opeens een veel positiever
axioma toegepast kan worden.

De "baten" van een herschrijving definH!ren we als de som van de
waarderingen van de axioma's die op het pad van de wortel naar dat
knooppunt gebruikt zijn.

fig 4a. Kosten. fig 4b. Baten

Het uiteindelijke doel is dat pad in de zoekboom te vinden, dat de
hoogste baten oplevert. Als er meerdere paden zijn die dezelfde baten
opleveren, willen we het pad met de laagste kosten hebben.

We laten nu depth-first zoeken, maar onder de voorwaarde dat de baten
bij het bereiken van een bepaald knooppunt groter zijn dan de kosten. Er
moeten dus steeds meer baten in voorraad zijn dan dat er kosten gemaakt
zijn.

fig S. Kosten en baten van een pad in de zoekruimte.
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Aan het begin van een redenering geven we een bepaalde beginwaardering
mee. Dat is een soort budget dat gebruikt kan worden voor lange
redeneringen.

1 .'o•

In de eerste fase van het zoekproces is het budget nul. Dat betekent
dat er vrijwel aIleen positief gewaardeerde axioma's gebruikt kunnen
worden. Er wordt dan maar een beperkt gedeelte van de zoekboom
afgezocht. In dit beperkte deel gaan we volgens de depth-first
strategie van prolog zoeken en selekteren de beste oplossing (meeste
baten). Daarna beginnen we van voren af aan. maar dan met een begin
budget dat de kosten dekt om een extra stap te doen. Er wordt dan een
groter deel van de zoekruimte afgezocht. Afhankelijk van de waarderingen
van de extra toegepaste axioma's is dit in bepaalde delen meer dan een
extra laag. In andere delen zal er niets extra afgezocht worden. omdat
er erg negatief gewaardeerde axioma's in zitten.

L

fig 6. Uitvoering van de ontwikkelde strategie.

Het budget van de zoekprocedure wordt herhaaldelijk vergroot. Er wordt
dus een steeds g~oter deel van de ruimte doorzocht. Net als bij de
uniform-cost strategie is de volgorde waarin nieuwe punten uit de
zoekruimte onderzocht worden afhankelijk van de waardering van de paden
er naar toe. Het verschil is echter dat de uniform-cost strategie aIle
knooppunten aan het front opslaat. en dat de ontwikkelde methode. reeds
doorzochte delen van de zoekruimte nogmaals moet doorlopen. Er is dus
veel minder geheugen nodig. maar de zoektijd is langer.

punten bezocht
hoeveelheid punten

Toch hoeft de mate waarin de zoektijd langer is niet eens zo
verschrikkelijk groot te zijn. Voor een zoekboom met een gemiddelde
branching degree b. geldt namelijk dat in laag N het aantal
knooppunten bN is. N
Om N lagen diep aIle punten af te zoeken worden er dus ~b~
punten bezocht. ;,.

)1 lit

methode worden er ~ ~ b i"''H' I.,
De verhouding van de

Volgens de ontwikkelde
(N keer een laag dieper zoeken).
is dus:
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Oftewel in getallen:

diepste laag: 2 3 5 8 15

branching
degree: 1.2 2.97 3.84 5.10

1.5 2.02 2.42 2.75 2.97

2 1.57 1. 73 1.90 1.98 2.000

3 1. 38 1.45 1.49 1.50

5 1.22 1.24 1.24

10 1.11 1.11 1.11

Als er dieper in de boom gezocht moet worden, neemt de overhead toe
omdat er steeds grotere delen van de boom steeds vaker herhaald
doorzocht worden. Als de branching degree van de boom groter dan twee
is, is het extra stuk van de boom iedere keer groter dan het gedeelte
dat over gedaan wordt. En dus is het zinvol doorzochte stuk groter dan
het herhaalde stuk. Bij grote branching degree is de overhead nauwelijks
nog storend (van de orde 1/b*100io). Er is dan dus drastisch bespaard op
geheugenruimte terwijl de rekentijd niet ernstig toeneemt.

Voor de hierna beschreven toepassing geldt dat de gemiddelde branching
degree in bijna aIle gevallen groter dan twee is. Ret is mogelijk om
gevallen te construeren waarvoor dit niet geldt, maar voor die gevallen
is het aantal herschrijvingen beperkt. Daardoor is de diepte van de
zoekboom klein en worden de antwoorden ondanks de relatief grote
overhead snel gevonden.
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DE AXIOMA'S IN HET PROGRAMMA- ---

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de axioma's van procesalgebra
ge!mplementeerd zijn om te komen tot een systeem dat expressies
herschrijft tot een eenvoudigere vorm. Daarbij wordt gebruik gemaakt van
het herschrijfsysteem zoals de hierboven beschreven zoekprocedure dat
uitvoert.

Het herschrijfsysteem is zo opgezet dat het niet slechts ~~n oplossing
oplevert. Ook alternatieve herschrijvingen die gevonden worden, worden
als antwoord opgeslagen. We krijgen dus een groeiende lijst met
alternatieve herschrijvingen en bijbehorende baten. Van al deze
herschrijvingen is het zeker dat het proces dat ze beschrijven,
gelijkwaardig is aan het proces dat door de beginexpressie beschreven
wordt. Uit deze lijst kan dan de procesbeschrijving gekozen worden die
het beste past bij de systeemconfiguratie die op dat moment ter
beschikking staat.

De bedoeling is echter om het zoekproces zodanig te sturen dat de
eerste oplossing die gegenereerd wordt ook meteen de goed is. Daarmee
maken we zo efficiMnt mogelijk gebruik van de rekentijd. AIleen als er
meer rekentijd ter beschikking is, is het mogelijk om verder door te
zoeken, of er eventueel nog een beter antwoord gevonden kan worden. Dit
kan namelijk niet uitgesloten worden omdat de sturing van het zoekproces
is gebaseerd op heuristische kennis.

Om zo efficiMnt mogelijk gebruik te maken van het ontwikkelde
zoekmechanisme, moeten we de zoekboom op een bepaalde manier
struktureren. Daarmee gaan we de keuze van de axioma's zodanig
be!nvloeden dat het systeem direkt het pad inslaat dat (waarschijnlijk)
de hoogste eindwaardering heeft.

Dit struktureren van de boom doen we door de hoogst gewaardeerde
axioma's een zodanige plaats te geven dat zij als eerste gekozen zullen
worden. In de bovenstaande schematische afbeelding van de zoekruimte
(fig 6) betekent dat, dat de best gewaardeerde axioma's bij de naar
links lopende takken geplaatst moeten worden.

Van belang is dat in de ter beschikking staande ruimte steeds op depth
first-basis gezocht wordt. Dit heeft als gevolg dat bij het vergroten
van het budget de extra ruimte op een vaste systematische manier
afgezocht wordt. (zie fig 6). Deze volgorde wordt in prolog bepaald door
de volgorde van de axioma's. Door die in overeenstemming te brengen met
de waarderingscijfers die aan de axioma's toegekend worden, struktureren
we de boom zodanig dat prolog de hoogst gewaardeerde axioma's het eerste
onderzoekt.
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De keuze ~ de waarderingscijfers.

Voor het geval we de beginexpressie kennen, en weten wat we als beste
oplossing terug willen krijgen is het mogelijk om het bijbehorende pad
geheel links in de boom te leggen, zodanig dat het beste antwoord direkt
gevonden wordt.

Als we het systeem echter een willekeurige expressie willen laten
herschrijven, kunnen we niet het beste pad vooraf specificeren maar
zullen we een bij het doel behorende strategie moeten kiezen.
Het doel kan bijvoorbeeld zijn:

- expressie herleiden tot normaalvorm.[BAETEN 86b]
- elimineren van bepaalde operatoren.
- elimineren van bepaalde termen.

Het geimplementeerde programma heeft als doel om het totale aantal
termen zoveel mogelijk te reduceren. Dat kan door redundante termen uit
de expressie te schrappen, of zoveel mogelijk termen samen te nemen. Om
de redundante termen te schrappen wordt gebruik gemaakt van de
encapsulatie-operator.

In de keuze van de waarderingscijfers brengen we een beoordeling van de
zinvolheid van de axioma's tot uiting. Deze beoordeling is afhankelijk
van het doel van het herschrijven van de expressies.
Hij draagt heuristische informatie omtrent de manier waarop wij denken
dat dat doel het beste bereikt kan worden, over aan het
herschrijfsysteem.

Bij het doel om het aantal termen te reduceren zijn de axioma's
ingedeeld in de volgende groepen:

1) herschrijven van termen door encapsulatie, herbenoeming of
abstractie.

2) elimineren van termen door onderlinge combinatie of
combinatie met deadlock

3) opsplitsen van termen in encapsulatie
4) streven naar parallellisme
5) atomen uit termen combineren rond communicatie operator
6) combineren van gelijke termen
7) associativiteit (haakjes naar voren brengen)
8) commutativiteit

Bij het doel de expressie te herschrijven naar de normaalvorm vervallen
groep 7 en 8, en keren we 4 om tot: parallellisme uitschrijven.

Bij iedere groep is een waardering gekozen in de volgorde van de
groepen. De hoogste waarderingen zijn voor de eerste groep, de laagste
waardering voor de commutativiteit.

De werkelijke waarderingscijfers per axioma z1Jn gekozen op basis van
experimenten met vele verschillende expressies. Voor iedere expressie is
ge~valueerd wat de lijst met herschrijvingen is. Er is daarbij met name
gekeken naar die expressie, die als eerste gegenereerd is. Bij de
beoordeling daarvan is gekeken of die expressie goed genoeg is
uitgewerkt. En of hij een eindwaardering heeft die groter dan of
ongeveer gelijk is aan die van de volgende expressies. En of hij niet
meer verder reduceerbaar zou zijn.
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Er is een mogelijkheid ge!mplementeerd om het herschrijfsysteem
'stellingen' te leren. Men kan een stelling opgeven. en het systeem
zoekt dan uit of. en hoe. die stelling met de aanwezige axioma's bewezen
kan worden. Die stelling wordt dan. met het bewijs erbij. toegevoegd aan
een lijst met stellingen. In aIle volgende redeneringen kan dan met
behulp van zo'n stelling in een slag een bepaalde (ingewikkelde)
herschrijving uitgevoerd worden. Door stellingen toe te voegen heeft men
een uiterst efficiMnt middel in de hand om redeneringen te sturen in een
gewenste richting.

In bijlage I zijn enkele voorbeelden van de output van het programma
opgenomen.
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HOOFDSTUK LL RESULTATEN EN CONCLUSIE

In dit hoofdstuk zullen de resultaten besproken worden die behaald zijn
met het geschreven programma en zullen daaraan conclusies verbonden
worden.

Het lukt goed om het systeem zo op te zetten dat het expressies
herleidt tot een normaalvorm. Dit gaat zelfs voor ingewikkelde
expressies snel (minder dan een minuut). Dit komt voornamelijk doordat
er niet gekeken hoeft te worden naar permutaties van termen. Het is weI
zo dat het v66rkomen van redundante termen niet (of niet altijd)
geconstateerd kan·worden.

Anders ligt het voor het vinden van de eenvoudigste herschrijving van
een expressie. Zoals de voorbeelden in bijlage I laten zien zijn de
herleidingen van simpele expressies steeds volledig uitgewerkt. Zelfs
voor iets complexere gevallen is de expressie steeds in een goede vorm
uitgewerkt. Voor deze gevallen neemt de rekentijd echter sterk toe. Bij
echt complexe expressies geldt dat er of een resultaat gevonden wordt
dat niet volledig is uitgewerkt, of dat er in een redelijke tijd
(minuten) geen enkele oplossing gevonden wordt. Door de waarderingen van
de axioma's aan te passen is dat weI op te lossen, maar dit gaat ten
koste van de resultaten bij andere expressies.

De conclusie is dat het systeem niet geschikt is om van complexe
expressies de eenvoudigste herschrijving te vinden. Slechts als we veel
voorkennis over de struktuur van de expressie hebben wordt dit praktisch
gezien mogelijk.

Het herschrijfsysteem is zo opgezet dat in korte tijd een volledig
nieuwe set axioma's ge!mplementeerd en van waarderingen voorzien kan
worden. Als experiment is in korte tijd de set axioma's ingevoerd voor
herschrijving van gewone algebra!sche expressies met goniometrische
termen. De ervaringen hie~ee stemden overeen met die bij de
procesalgebra: werkt goed voor simpele expressies, maar te langzaam of
onvolledig voor complexe expressies.

Over de procesalgebra moet geconcludeerd worden dat het erg abstrakt
en theoretisch - wiskundig van opzet is. Het is in principe een goed
formalisme om processen te verifieren. De proces-beschrijvingen zijn
niet altijd doorzichtig, en vergroten niet altijd het inzicht. Dit
beperkt de bruikbaarheid voor het ontwerpen van systemen. Voorbeelden
daarvan zijn dan ook schaars. Om de uitgebreide mogelijkheden van
procesalgebra goed te kunnen gebruiken zal men er op een mathematische,
abstrakte Manier mee om moeten gaan. Men zal zich niet moeten beperken
tot de ACP, daar juist de uitbreidingen een aantal praktischer
mogelijkheden bevatten.

Doordat het begrip tijd weg geabstraheerd is, is de procesalgebra niet
praktisch bruikbaar voor al die omgevingen waar tijd en
tijdsverhoudingen een expliciete rol spelen.

Het is niet eenvoudig om een programma door middel van procesalgebra
te laten redeneren. Dit is niet omdat de axioma's op zich moeilijk te
implementeren zijn (dat was mijn gedachte bij aanvang van het projekt).
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Maar goed gebruik van procesalgebra vergt een grote dosis heuristiek. In
het door mij ontwikkelde programma is deze heuristiek niet voldoende
goed onder te brengen. Het zoekproces is ondanks het waarderingssysteem
niet efficiMnt genoeg in het reduceren van het aantal punten in de
zoekboom dat onderzocht moet worden. Er is geen methode gevonden die
weI voldoende efficiMnt zou zijn om met echt complexe gevaIIen om te
gaan.

In een concrete situatie biedt toepassing van procesalgebra door een
computer geen extra voordelen boven een meer toegespitste benadering van
het probleem. In een concrete situatie worden nameIijk aIIerIei
randvoorwaarden (impliciet) gebruikt om het probleem af te bakenen en
zodoende de complexiteit te reduceren. Beschrijvingen met procesalgebra
zijn mogelijk, maar voor het ontwerpen van oplossingen moet er gebruik
gemaakt worden van specifieke eigenschappen van de taakstruktuur.

De vraag is dan ook of in deze gevaIIen niet beter gebruik gemaakt kan
worden van een specifieke aanpak die de randvoorwaarden direkt gebruikt.
Door de verregaande abstraktie van het begrip "proces" in procesalgebra
gaan begrippen als tijd of geheugengebruik verloren. Juist dit soort
informatie kan vaak kreatief gebruikt worden als randvoorwaarde om het
probleem in te perken. De algemeenheid van procesalgebra moet toch
ingeperkt worden vanwege de complexiteit van de mogelijkheden. WeI kan
het zinvol zijn de resultaten van zoln toegespitste benadering te
verifieren met behulp van de procesalgebra: gebruik procesalgebra voor
de computer.
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AFSTUDEERVERSLAG

DEEL II

OPTIMALE SCHEDULING VAN AFBREEKBARE PROCESSEN

In dit deel van het verslag wordt de scheduling van
afbreekbare processen beschreven. Daarmee is het moge
lijk om de prestaties van een een real-time computer
systeem waarop speciale programma's draaien flexibel
aan te passen aan een veranderende werklast.
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INLEIDING DEEL II---
Deel twee van dit verslag is de beschrijving van het werk dat in de
tweede helft van het afstudeerwerk is uitgevoerd. Zowel het verslag als
het werk zijn onafhankelijk van het eerste deel. WeI is het zo dat een
aantal ide~en waarop dit deeI gebaseerd is ontsproten zijn aan het
eerste deel van het afstudeerwerk.

Ret basisidee ('afbreekbare processen') is ontsproten uit het gemis van
het begrip tijd in de proces-algebra. Doordat de tijd bij proces-algebra
weggeabstraheerd is ontstond het idee om de tijd waarin een proces
uitgevoerd wordt niet meer als een vaststaand gegeven te beschouwen.

In het dagelijks leven is het een normale situatie dat men de
hoeveelheid werk, en de manier waarop het uitgevoerd wordt, aanpast aan
de omstandigheden, in het bijzonder de beschikbare tijd. In de wereld
van de scheduling voor computersystemen is het echter een vreemde
gedachte: Schedulings-algoritmes gaan er normaliter juist van uit dat de
uitvoeringstijd van een proces een vast gegeven is.

Voor bepaalde problemen bestaan er echter algoritmes die het mogelijk
maken om een programma zo op te zetten dat er steeds een resultaat
beschikbaar is, zodanig dat dat resultaat incrementeel verbeterd wordt.
Met name bij problemen waarvan de oplossing gebaseerd is op een
zoekproces is dit mogelijk. In het robotproject zijn een aantal, reken
intensieve processen die mogelijk zo opgezet kunnen worden dat het
resultaat incrementeel verbeterd wordt: vision, botsvrije baan en
beladingsalgoritme.

Bij processen die een incrementeel beter resultaat genereren is de
rekentijd geen vaststaand gegeven meer. Een scheduler voor dit soort
processen kan niet aIleen beslissen wanneer een proces opgestart moet
worden, maar hij kan ook het moment kiezen dat het proces klaar is
(gestopt wordt). Deze extra vrijheidsgraad maakt het mogelijk om op een
andere manier te optimaliseren. In plaats van te streven naar een zo
kort mogelijke uitvoeringstijd op (een) ter beschikking staande
processorCen), kan nu voor iedere ter beschikking staande tijd een
optimale uitvoering gevonden worden.

Met name in een real-time omgeving met sterk wisselende werklast biedt
dit de mogelijkheid om het computersysteem beter te benutten. Een
computer-systeem wordt gedimensioneerd op maximale werklast en bij
lagere werklast wordt het niet volledig gebruikt. In plaats daarvan kan
nu de overcapaciteit bij lagere werklast gebruikt worden om betere
resultaten te krijgen. Dit is met name interessant voor die gevallen
waar de piekbelasting veel groter is dan de normale werklast.
In hoofdstuk 1 wordt de normale scheduling uiteengezet, met een aantal
consequenties daarvan. In hoofdstuk 2 wordt het schedulen van
afbreekbare processen besproken. In hoofdstuk 3 wordt besproken hoe een
scheduler voor afbreekbare processen op waarderingsfuncties gebaseerd
kan worden. In hoofdstuk 4 wordt een algoritme hiervoor gegeven. In
hoofdstuk 5 wordt het programma besproken dat gebaseerd is op dit
algoritme.
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HOOFDSTUK!L SCHEDULING

Onder scheduling wordt verstaan het maken van een tijd-plan voor de
uitvoering van taken. In dat plan staat welke taak op welk moment
uitgevoerd moet worden en welke uitvoeringseenheid daarvoor gebruikt zal
worden. Het plan wordt opgesteld aan de hand van gegevens over de uit te
voeren taken. Een tijdplan kan gewijzigd worden als er nieuwe gegevens
beschikbaar komen.

Een optimale scheduling stelt een tijdplan op dat zodanig aan het
gestelde doel beantwoordt dat het op geen enkele manier verbeterd kan
worden.

Een scheduler is een programma dat een planning maakt voor het
toewijzen van de uit te voeren processen aan de beschikbare hardware
voorzieningen. Het doel hiervan is de optimalisering van het
functioneren van het computersysteem.
Kriteria voor en functies van een scheduler kunnen zijn:

- een zo kort mogelijke tijd voor de uitvoering van het
gehele takenpakket;

- minimaal aantal processoren om aIle taken in de
voorgeschreven tijd uit te voeren;

minimalisering van het aantal taken dat zijn deadline
overschrijdt;

- uitvoeren van processen in de vereiste
uitvoeringsvolgorde;

- kleinste overhead;
- werken met tijdelijk onderbreking van processen;
- inpassen van interrupt-afhandelingsprocessen in de planning;
- rekening houden met prioriteten van processen.

Voor scheduling z1Jn vele algoritmen bekend die allen bepaalde eisen
stellen om te kunnen functioneren [NETT 79].

Voor single-processor-systemen zijn er efficignte algoritmen, die ook
in de praktijk toegepast worden en goed voldoen. Efficiente algoritmen
zijn algoritmen waarvan de rekentijd, in plaats van exponentieel,
polynomieel begrensd wordt. Dat wil zeggen dat bij toename van het
aantal te schedulen taken, de toename van de daarvoor benodigde
rekentijd met een polynoom afgeschat kan worden.

Voor multiprocessorsystemen zijn er slechts efficignte optimale
algoritmen bekend voor enkele speciale gevallen. Die gevallen zijn dan
aan dusdanig strenge voorwaarden gebonden dat zij voor de praktijk niet
echt interessant zijn.
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De overige multiprocessor-schedulingsproblemen z1Jn NP-complete
problemen. Dat wil zeggen dat de hoeveelheid rekenwerk exponentieel
toeneemt met de grootte van het aantal processen dat gescheduled wordt.
Dat betekent dat complexe problemen al gauw verzanden in een schier
oneindige rekentijd om tot een oplossing te komen. Er zijn echter ook
vele sub-optimale algoritmen, die in een vele malen kortere rekentijd
een sub-optimale oplossing leveren.
Enkele voorbeelden zijn:

- level algoritme [NETT 84)
- kritieke pad algoritme [KASA 84)
- kritieke pad/most immediate successors first [KASA 84]
- highest levels first with estimated times [ADAM 74]

Het meeste onderzoek is gericht op het vinden van sub-optimale
algoritmen, die in een wezenlijk kortere rekentijd een schedule
opstellen dat slechts marginaal slechter is dan het optimum. De nu
bekende sub-optimale effici~nte algoritmes stellen bij een worst-case
taakstruktuur een planning op waarvan de uitvoering bijna twee maal
zoveel tijd kost als die van de optimale planning. De taakstruktuur die
verantwoordelijk is voor zo'n worst-case grens bestaat uit het aan
elkaar rijgen van principi~el een aparte elementaire struktuur [NETT
84]. Voor praktische gevallen is de performance van deze algoritmen
beduidend beter. De lengte van de opgestelde schedule is dan gemiddeld
slechts een paar procent groter dan het optimum[KASAHARA 84].

Voor echte optimalisering is informatie over de processen nodig, zoals
de tijd die ieder proces nodig zal hebben, vroegste en laatste
toegestane starttijd, een deadline en welke resources het zal gebruiken
(b.v. hoeveelheid geheugen, I/O of diskservices). Als al deze informatie
beschikbaar is voor de scheduler is het mogelijk een optimale planning
op te stellen. In de praktijk is het echter meestal zo dat niet al deze
informatie al beschikbaar is op het moment dat de planning gemaakt moet
worden. Er moet dan gewerkt worden met afschattingen of statistische
gegevens.

Bepaalde gegevens z1Jn bijna altijd weI voorhanden, b.v. volgorde
relaties van de programma's. Het belangrijkste gegeven is echter de
rekentijd die een programma nodig heeft. Als die rekentijd van tevoren
bekend moet zijn, moet hij onafhankelijk van de input zijn. Dit legt in
veel gevallen ernstige beperkingen op aan de opzet van een programma en
de keuze van het algoritme.

Er wordt meestal een afschatting gemaakt van de benodigde rekentijd.
Het maken van een goede afschatting van de benodigde tijd per taak is
een groot probleem als we te maken hebben met de volgende situatie:

- een real-time omgeving; de input van de programma's is dus
niet van te voren bekend.

- programma's waarvan de rekentijd stochastisch van de input
afhankelijk is. Bijvoorbeeld bij programma's die gebaseerd
zijn op zoekprocessen is de benodigde rekentijd niet
voorspelbaar, zelfs niet als de input bekend is.

In het computersysteem dat gebruikt zal worden voor de besturing van de
robot spelen beide problemen een role Het is een real-time omgeving en
vision, botsvrije baanbepaling en het beladingsprogramma zijn gebaseerd
op zoekprocessen.
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Voor de scheduling hebben we de volgorde-relaties van de taken nodig.
Met deze relaties wordt aangegeven welke taken perse uitgevoerd moeten
zijn voordat een bepaalde andere taak uitgevoerd kan worden. Er kunnen
andere voorwaarden in meegenomen worden, zoals taken die niet parallel
uitgevoerd mogen worden omdat ze b.v. dezelfde randapparatuur gebruiken.

Bepaalde vaste tijdstippen of externe gebeurtenissen moeten in het
vullen van de agenda betrokken worden. Voor deze gebeurtenissen moet een
schatting gemaakt worden van het moment waarop ze optreden, en van de
gevolgen daarvan.

Omdat bekend is welke processen er op de computer lopen kan men
proberen zoveel mogelijk apriori kennis over de eigenschappen ervan te
verzamelen. Dit kunnen zowel exacte als statistische eigenschappen zijn.

Ret optreden van vele onzekerheden betreffende het verloop van de
processen tijdens het schedulen, maakt dat we moeten zorgen voor zo goed
mogelijke proces-parameter-schattingen die bovendien real-time aangepast
moeten worden aan nieuwe gegevens en gewijzigde omstandigheden.

De schatting van proceseigenschappen is een essentiele factor voor het
maken van een goede planning door de scheduler. Omdat dit een sterk
heuristische achtergrond heeft is dit waarschijnlijk een toepassing die
door een expertsysteem vervuld kan worden.
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HOOFDSTUK £L FLEXIBILITEIT

Uit het vorige hoofdstuk komt een fundamenteel probleem naar voren: de
onverenigbaarheid van de eigenschappen van veel programma's met de eisen
om in een real-time-omgeving optimaal te kunnen schedulen. In dit
hoofdstuk wordt een tweetal benaderingen besproken die dit probleem
(gedeeltelijk) op kunnen lossen.

Bij een sterk variabele werklast voor het robotsysteem kunnen we twee
grenzen onderscheiden voor de snelheid waarmee pakketten verwerkt kunnen
worden:

- mechanische begrenzingen van de robot.
- beperkte rekencapaciteit van de computer.

Om het systeem zo effici~nt mogelijk te laten functioneren moeten beide
grenzen bij ongeveer hetzelfde aantal pakketten per tijdseenheid liggen.
Dit betekent dat het computer-systeem gedimensioneerd moet worden op een
werklast die overeen komt met ~~n pakket per 10 seconden. Als er minder
pakketten verwerkt moeten worden betekent dit dat zowel de robot als het
computersysteem een overcapaciteit hebben. De overcapaciteit van de
computer kan gebruikt worden om meer rekenwerk per pakket te verrichten.
Door meer tijd uit te trekken voor het beladingsalgoritme kan de
vullingsgraad van de containers opgevoerd worden. Hieronder worden twee
mogelijke oplossingen beschreven om dit te organiseren.

Beide oplossingen zijn erop gebaseerd dat de eigenschappen van de
programma's door de scheduler be!nvloed kunnen worden. Daarmee kan
tegemoet gekomen worden aan de eisen die de scheduler stelt om te komen
tot een optimaal gebruik van het systeem.

1) Bij proces-keuze heeft men een aantal verschillende programma's voor
een bepaalde taak t die allen het probleem oplossen t maar met
verschillende eigenschappen. Zo kunnen de verschillende programma's op
verschillende algoritmen gebaseerd zijn of hetzelfde algoritme op een
andere wijze ten uitvoer brengen. Daardoor ontstaan verschillende
verwerkingstijden t en kunnen verschillende resultaten bereikt worden.
Bepaalde benaderings algoritmen zijn bijvoorbeeld maar onder bepaalde
voorwaarden bruikbaar of optimaal. Door nu te kiezen uit verschillende
alternatieven kan voor ieder geval het beste programma gekozen worden.

2) Ook kan het zo zijn dat er bepaalde parameters aan het programma
meegegeven worden die dan de rekentijd be!nvloeden ten koste van de
kwaliteit (b.v.nauwkeurigheid) van de resultaten.

Een verdergaande proces-be!nvloeding is als men het proces op een
willekeurig moment van nieuwe parameters kan voorzien of eventueel zelfs
kan afbreken. In bepaalde gevallen kan een programma zodanig opgezet
worden dat het op willekeurige momenten door de scheduler afgebroken kan
worden. Het resultaat wordt continu verbeterd t en op het moment dat het
programma gestopt wordt, wordt komt het op dat moment beste resultaat
beschikbaar.

Dit stelt speciale eisen aan de opzet van het progra~a. Het a'L . ~tme
moet zodanig zijn dat het in de loop van de rekentijd een steeds beter
resultaat geeft. Dit resultaat moet steeds beschikbaar zijn op een
plaats die na het afbreken van het programma gelezen kan worden. Voor
veel problemen zijn dergelijke algoritrnen beschikbaar. Op het gebied van
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de kunstmatige intelligentie spelen zoekprocessen een grote rol. Deze
zijn zeer geschikt om zodanig opgezet te worden dat steeds het beste
gevonden resultaat beschikbaar is.

Bij het afbreken op een bepaald moment is de kwaliteit van het
resultaat van een afbreekbaar programma nooit beter dan die van het
beste programma met ingebouwde eindkriteria. Dit omdat er speciale eisen
aan een afbreekbaar programma gesteld zijn, terwijl men bij het kiezen
van het "vaste programmalJ vrij is om te optimaliseren voor ~~n bepaalde
tijdsduur. In het triviale geval kunnen we het algoritme van het
afbreekbare programma gebruiken voor het vaste programma met weglating
van de extra administratie van de resultaten. Een vast programma is dus
een speciaal geval uit de verzameling afbreekbare programma's.

Een afbreekbaar proces kan desalniettemin gemiddeld een beter
resultaat afleveren dan bij de keuze uit verschillende algoritmen omdat
het beslissingstijdstip veel later ligt. Dit betekent dat er pas
afgebroken wordt op het moment dat het resultaat benodigd is, of op het
moment dat er andere processen opgestart moeten worden. Bij de methode
die gebaseerd is op proces-keuze moet er vooraf een afschatting van dit
moment gemaakt worden. Door de daaraan verbonden onnauwkeurigheid, of
door plotselinge wijzigingen in de externe omstandigheden, kan het zijn
dat er na de uitvoering van het proces tijd over blijft die niet benut
kan worden. Erger nog: als het moment waarop het resultaat beschikbaar
moet zijn vroeger uitvalt dan verwacht bestaat er geen mogelijkheid om
toch over een (minder goed) resultaat te beschikken. Daarom kan een
systeem met op willekeurige tijdstippen afbreekbare processen ondanks de
minder effici~nte programma's toch een betere totale prestatie leveren.
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HOOFDSTUK ~ OPZET VAN SCHEDULING d.m.v.WAARDERINGSFUNCTIES

We gaan uit van een waarderingsfunctie die voor een bijbehorend proces
weergeeft hoe we de resultaten van dat proces waarderen als we dat
proces op een bepaald moment opstarten. en gedurende een bepaalde
tijdsduur laten lopen:

[1 ]

waarin:
tsi
td.~

f:

is de starttijd van proces i
is de tijd dat proces i loopt
is de functie bij proces i die de waardering van de

resultaten geeft.

Met deze functie brengen we tot uitdrukking dat zowel het moment van
opstarten als de rekentijd die het proces toegewezen krijgt invloed
heeft op de kwaliteit van de uitvoering van dat proces. Afhankelijkheid
van de starttijd kan bijvoorbeeld optreden bij programma's die gegevens
van buiten af nodig hebben die pas op een bepaald tijdstip ter
beschikking komen. of die in de loop van de tijd steeds beter (b.v.
nauwkeuriger) worden. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan het
stapelalgoritme dat veel betere resultaten kan leveren als het kan
kiezen uit meer pakketten. Dat de waardering van het eindresultaat
afhankelijk is van de rekentijd die het proces mag gebruiken is de
fundamentele eigenschap van afbreekbare processen.

Er geldt: 'tsi + t~ ~ teind

We veronderstellen:
a fi (t, ~. t ok; )

? 0
t.

SI.

aIle processen moet klaar z1Jn voor
de deadline van de taakstruktuur als
geheel. [2]

d.w.z. de marginale opbrengst
per proces is niet-negatief.
langer rekenen geeft nooit een
slechter resultaat. [3]

Gegeven bovenstaande veronderstelling moeten we voor de oplossing van
het schedulingsprobleem zoeken naar die 1 $ en lei' die de oplossing
zijn van:

max f f~ (t~ .t~)
!s .'" j,,,

[4]

Di t onder de voorwaarde dat voor die 1 J en loL voldaan wordt aan de
volgorde eisen. en met als randvoorwaarde dat de gehele taakstruktuur op
het gegeven aantal processoren afgewerkt wordt binnen een gegeven
tijdinterval.

Dit betekent dat we nu het maximum van een functie moeten zoeken in een
2n-dimensionale ruimte (bij n processen). Die ruimte is echter slechts
voor een deel toegankelijk. Iedere volgorderelatie stelt namelijk eisen
aan de verbanden tussen verschillende starttijden en tijdsduren. en
vorrnt in die ruimte een obstakel. De volgorderelaties zijn lineaire
begrenzingen:
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ts~+ td. < tSJ als proces j een opvolger van proces i is.
In het maximum dat we zoeken moet voor aIle j gelden:

71 "
d L f·(t- , tel. ) d ~f.(t . , t.t~ )

';':0 '" )of. t. ~ "..= 0 en = 0
dts3 dtJo

ISal
,

[Sb]

Dit betekent dat geen enkele aanpassing van een tijd nog een hogere
waardering oplevert. Ais proces i direct door proces j opgevolgd wordt
zijn de tijdsduren van die processen afhankelijk van variaties van de
starttijd van proces j. Er geldt dus:

=
- dt.l°J = 1 [6]

dt $J dt e,j

en voor aIle processen k die onafhankelijk zijn van de starttijd van
proces j geldt:

dt .. l

dt~i

= 0 en:
dtotlt

= 0 [7]

Uitschrijven van [Sa], de afgeleide van de som van waarderingsfuncties
naar de starttijd, geeft voor een proces i met daar direct op volgende
processen j, .. ,m:

d~ .. af4 ( t Si ' t:q) af,. (t~i' tJ) dtal elf (t'i' t 4j )
-* + + - * +
dtsj atdi lIt .. j dt~i atol'

'I

+ [8]

afm(t..... tu,) dt.L4 af,.,,( t~, t4.)

+ + = 0
dt..77'l dtsm atc"",

Oftewel:

a f~ (t •• ,t.Li)

at~.:
+

+

+

a f i (t'i ' t"i )

atsi

a f 17l ( t~,.", t J... )

dt,m

a fj (tsi ' tt )
+

at,,·
I

[9]

a f m( t,_, t4,)
= 0

at.t-

Op grond van deze formule concluderen we dat in het maximum geldt dat
processen die direct van elkaar afhankelijk zijn, samen ook een maximale
waardering hebben voor de betreffende waarden van starttijden en
tijdsduren.
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!ESCHOWING VAN ENKELE BIJZONDERE GEVALLEN VOOR SCHEDULING VAN
AFBREEKBARE PROCESSEN

3.1 EEN PROCESSOR EN EENDUIDIGE VOLGORDE

Dit betekent dat als de

de processor staat nooit stil, want
"dode" tijden tussen de processen
kunnen altijd nuttig gebruikt worden
t.g.v.[3]. [10]

t,~ bepaald zijn, de t~ geheel vast liggen:

[ 11]teL = t'd - t'li

voor processen i en j waarbij proces j proces i direct opvolgt. Dit
betekent dat we nu het maximum van een functie moeten zoeken in een n
dimensionale ruimte in plaats van in een 2n-dimensionale ruimte.

C;l.(T>'I e4i.~vt""' .l~t"~,

fig 1: cumulatief verloop van waarderingsfuncties.

Er gold al [6]:

dt~ - dtoLj
= = 1 [12]

[13]= 0

Ret maximum dat we zoeken in vergelijking [3] vinden we dus door het
stelsel op te lossen dat we krijgen door voor iedere i op te lossen:...

d 2:' f .. (t~~ ,t,£;.)"~,

Oftewel volgens [9] voor aIle i met bijbehorende j:

a f~ (ts,,: ,t.L: )

at.t.:
+

a f 3( t lj ,1:Jj )

atsi

a fj (t Ii ,t.t; )

at,
= 0

[14]
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[15]o=

3.2 BATEN ONAFHANKELIJK VAN STARTTIJDSTIP

a f .. (t~.: ,t«.:) I
a t" i,L

Oftewel we kunnen schrijven:

waarmee we tot uitdrukking brengen dat het proces op ieder willekeurig
moment opgestart kan worden zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit
van het resultaat van dat proces.
We zoeken:

."

max 2 f, (t..l; )
l.':.1

Oftewel: voor alle j
= 0

[ 17]

[18]

d t.Li

Uit [2] en [3] voIgt dat aIle processen direkt op elkaar aansluiten, en
aIle tijd van het begin tot het eind gebruiken:
Daaruit voIgt:

dtd.;.
= -1

d tJj t/J~ QI ;'1
Dus moet voor aIle i en j gelden:

[19]

d t,t,;
=

d f/ttL))

d td'J

[20]

Een andere manier van beschouwen is dat we nu zoeken naar het maximum
van ~f;(t~) dat t.g.v. ongelijkheden [2] en [3] moet liggen op het
vlak;"
:ttd. = m * (teind - ~ in de n-dimensionale ruimte. Hierin is m het

aantal ter beschikking staande processoren. We hebben het probleem dus
vereenvoudigd van het zoeken naar een maximum in een 2n-dimensionale
ruimte tot zoeken naar een maximum in een n - 1 dimensionale ruimte. Dit
zoeken van het maximum kan gebeuren met een numeriek benaderings
algoritme. We weten dan welke kombinatie van de tijden van de
afzonderlijke processen tot een optimaal totaal resultaat leidt.

Als we slechts ~~n processor hebben kunnen we elke uitvoeringsvolgorde
kiezen die voldoet aan de volgorde kriteria. Dit komt in dit geval neer
op het opstarten van een willekeurig proces waarvan aIle voorgangers
klaar zijn. Zo'n proces is er altijd, of er treedt een onvermijdelijke
deadlock Opt

Als we een multiprocessorsysteem hebben zullen we de processen toch weer
echt moeten gaan schedulen om aan de volgordekriteria te voldoen zonder
dat er processoren moeten gaan staan wachten. Dit betekent dat we alsnog
het probleem van het kiezen van de starttijden moeten oplossen, ditmaal
niet om een beter eindresultaat te krijgen, maar om dat reultaat in een
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minimale processortijd te verkrijgen. Het kan zelfs voorkomen dat de
volgorderelaties zodanig zijn dat men niet steeds aIle processoren kan
laten werken, b.v.:

Proces 5 kan met geen van de
andere processen parallel
uitgevoerd worden.

In dat geval zal de gegeven eindtijd niet gehaald worden, of er moet
alsnog gesleuteld worden aan de gekozen t~, •

3.3 LENGTE VAN DE PROCESSEN VAST

OfweI we kunnen schrijven:

[21]

waarmee we tot uitdrukking brengen dat aIleen het moment van opstarten
invloed heeft op de kwaliteit van de uitvoering van het proces.

De vergelijking [4] wordt dan:

max f· (t . )
~ ~,

[22]

[23]

waarbij voldaan moet zijn aan de voorwaarde dat bij die vector .l.s en
de gegeven 1"- op het gegeven aantal processoren aan de
volgorderelaties voldaan kan worden. Voor een ~~n processorsysteem kan
men deze voorwaarde als voIgt uitschrijven: Als proces j de opvolger
is van proces i, moet gelden:

tsi ~ t si + t~

De moeilijkheid is dat het geen zin heeft om vergelijking [22] te
differentieren. In principe zijn namelijk aIle tit van elkaar
afhankelijk volgens vergelijking [23]. Het schedulings probleem komt nu
dus neer op het zoeken van het maximum van een functie in een n
dimensionale ruimte waarin zich een aantal "obstakels" bevinden, die het
gevolg zijn van de volgorde relaties en het beperkte aantal processoren.
We kunnen bijvoorbeeld zoeken naar het maximum, en als we dat gevonden
hebben controleren of aan de volgorde kriteria te voldoen is met die !~

en de gegeven !J' Als aan de kriteria voldaan is hebben we de
oplossing, en anders gaan we het dichstbijzijnde punt zoeken waarvoor
weI aan de kriteria voldaan is.
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Hoewel dit schedulingsprobleem heel conventioneel is (het bepalen welk
proces op welk moment opgestart moet worden)t is de benadering hier
geheel anders. We proberen niet meer de kortste totale uitvoeringstijd
te halen (optimale processor bezetting)t maar we proberen een abstrakt
baten-kriterium te maximaliseren. Door bij het ons voor ogen staande
doel baten-functies te kiezen t kunnen we nu de scheduler dat doe1 laten
nastreven. Het is evident dat de kwaliteit van het behaalde resultaat
sterk afhankelijk is van de manier waarop de functies f (t ) gekozen
zijn.

Als we kiezen:

fi(t.,) - a als t s: > t t~i.

als t£s': ~ t s': ~ tlsi
als t,: < tt.si

[24]

met: t£s~ = Earliest start time
t sZ = gekozen start time
t, . = Latest start time
"'~'

Dan hebben we een situatie die in wezen hetzelfde is als degene die
behandeld wordt in [VERE 83]. Daar moet iedere taak binnen het interval
[tE" ttL"] opgestart worden. Op de verzameling intervallen (=windows)
wordt dan "Dynamic Window Compression" toegepast om te komen tot
interval len waarbinnen de starttijden sowieso moeten liggen om aan de
gestelde eisen te kunnen voldoen. Uiteindelijk worden binnen deze
intervallen de starttijden gekozen.

Het kiezen van een algemenere waarderingsfunctie dan hierboven maakt
het mogelijk om de afwegingen die wij zouden maken bij het vaststellen
van tEs~en t~~ impliciet door de scheduler te laten maken. Daarmee
wordt tevens het probleem opgelost dat bij een ongelukkige keuze
samenloop van tr ..j t tL.s; en t.tj het probleem onoplosbaar wordt als
proces j proces i moet opvolgen.
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HOOFDSTUK 4, FLEXIBELE SCHEDULING: HET ALGORITME

Ret probleem van de scheduling van flexibele processen kan opgedeeld
worden in twee deelproblemen:

- toewijzing van processen aan processoren zodanig dat:
* voldaan is aan de volgorderelaties.
* de waardering van aIle processen tesamen in de
buurt van het gezochte maximum ligt.

- aanpassen van de starttijden en tijdsduren van
processen zodanig dat de waardering maximaal wordt,
terwijl aan de volgorderelaties voldaan blijft.

Beide deelproblemen kunnen zeer complex Z1Jn, en bovendien Z1Jn ze
wederzijds afhankelijk. Als we het eerste probleem beschouwen moeten we
tijdsduren van processen weten, en als we het tweede probleem beschouwen
moeten we van een bepaalde processortoewijzing uitgaan.

Er is niet getracht om een methode te ontwikkelen die gegarandeerd het
absolute maximum oplevert, maar er is een algoritme ontwikkeld waarvan
we kunnen verwachten dat het een goede oplossing van het probleem geeft.
Dit is getest op praktische bruikbaarheid (bijlage II).

In het algoritme wordt eerst gezocht naar een zo groot mogelijke
waardering voor de taakstruktuur. Daarna wordt de taakstruktuur ingepast
op het multiprocessorsysteem, en weI zo dat we zo min mogelijk van het
maximum verwijderd raken.

Wat betreft de vorm van de waarderingsfuncties kunnen we opmerken dat
daaraan door het algoritme in principe geen eisen gesteld worden. Het is
mogelijk om speciale eisen te stellen aan de waarderingsfunctie zodat
voor het zoeken van het maximum betare methodes gebruikt kunnen worden.
Deze kriteria stellen beperkingen aan de te kiezen functies, en er moet
bekeken worden of de voordelen daarvan opwegen tegen het verlies van de
algemeenheid. Bij de implementatie zijn weI enkele eisen gesteld,
zodanig dat een praktisch algoritme gebruikt kan worden voor het zoeken
van het maximum van de som van de functies.

Voorlopig worden de volgende eisen aangehouden:
- ze hebben geen discontinuiteiten.
- ze hebben maar een maximum.

Deze eisen aan de functies gelden slechts voor het interval waarin de
procedure naar het maximum gaat zoeken. We kunnen dus door een geschikt
beginpunt op te geven met bijna iedere functie overweg.

In het onderstaande wordt het algoritme beschreven waarmee we het
probleem te lijf gaan. Voor de duidelijkheid is er een voorbeeldgeval
gekozen, waarop bij iedere stap de betreffende actie uitgevoerd wordt,
en waarvan het resultaat schematisch weergegeven wordt.
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HET ALGORITME:

1: Ga er van uit dat er evenveel processoren beschikbaar z1Jn als er
processen zijn. Wijs aan iedere processor een proces toe. Ga
hierbij uit van meegegeven default tijden voor ieder proces.

processor 1 A Volgorde relaties:

J 2 B
3 C 04 D
5 E
6 F ))7 G

~

tijd E, F en G Z1Jn
onafhankelijk.

2: Optimaliseer start- en stoptijdstippen zodanig dat de waardering
voor de processen samen maximaal is en voldaan wordt aan de
volgorderelaties en aIle processen voor de eindtijd klaar zijn. Dit
is de essentie van het probleem van scheduling van flexibele
processen.

processor 1 • ~
2 IB

'"3 I' ~
4 J-2---..4l
5 4
6 F

~•
7 1 ~

3: Verminder het aantal beschikbare processoren met ~~n, en weI
door er een te laten vervallen waarop een "direct opvolgend proces"
draait. Plaats dit proces op een processor waarop een van zijn
direct voorafgaande processen draait. Zij zullen nu direct op
elkaar aan sluiten.

1 flo • B ~I

i:.
3 I c. ~
4 ~
5 h
6 F

~,
7 '}

~

4: herhaal 3: zolang mogelijk, echter met uitsluiting van processen
die een direct voorafgaand proces hebben dat al direct opgevolgd
wordt door een ander proces. (in het voorbeeld proces c)

1
,.

18 ~P ~

~
I' ~3

)f(
5 .!--..
6 F

~•
7 •

,
~
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5: Als er een proces is dat geen direct voorafgaand proces heeft.
en er is een processor vrij gedurende de gehele periode dat dat
proces ingedeeld is. dan plaats dat proces op die vrije processor.
en laat de andere processor vervallen. Herhaal dit zolang mogelijk.

F
•

I e= ~ 8 ~p
3 :"""'I!-Ic. ~

:i.'
6
7

In stap 2: is de waardering maximaal gemaakt. en in de stappen 3: tIm
5: zijn de starttijden en tijdsduren niet aangepast. maar aIleen de
processortoewijzing veranderd. Dus hebben we nu het minimale aantal
processoren gevonden waarbij de prestatie even goed is als bij een
oneindig aantal processoren. Door de flexibele taakstruktuur zijn nu
aIle "paden" van begin tot eind "kritieke paden" geworden. De uitvoering
van een flexibele taakstruktuur op deze wijze levert principieel de
hoogste waardering op die voor die taakstruktuur haalbaar is.

Als het aantal processoren dat we nu gevonden hebben nog groter is dan
het aantal beschikbare processoren, gaan we het aantal processoren een
voor een nog weer verder reduceren. We zijn dan echter gedwongen om
concessies te doen aan de per proces gereserveerde rekentijd. en dus aan
de waardering daarvan.

6: Neem de processor die het meeste vr1J 1S. en plaats het proces (of
het blok processen) naar een vrij stuk op een andere processor.
Kort de te verplaatsen processen dan zodanig in dat er een direkte
aansluiting van de processen ontstaat met een minimaal verlies aan
waardering. Zoek die vrije periode op die. na optimalisatie van de
struktuur waarin het proces in de vrije periode ingevuld is. de
beste waardering geeft.

1.~ ~F3 ~p ~

3 ~ Flc..--------!l.-:,.---""'Jt~

6 S ~

X
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7: Als 6 niet meer toegepast kan worden omdat er geen vrlJe stukken
meer zijn, of omdat de volgorde eisen verhinderen dat die zinvol
gebruikt kunnen worden gaan we "frotten" *. We plaatsen aIle
processen van de meest lege processor een voor een over naar andere
processoren. Daarvoor moet zowel het te verplaatsen proces, als
processen op de andere processor ingekort worden. We zoeken of er
een processor is waarop een direkte voorganger loopt, of diegene
waarop een direkte opvolger gaat lopen, zodanig dat het verlies aan
waardering minimaal is. Ret inkorten gebeurt door de waardering van
de drie betrokken processen te maximaliseren naar het starttijdstip
van de laatste van de twee.

l}:_ ~a ~P)j
3 h t-I...' --f,.:..F--fI"""S~~

6

8: Herhaal 7 tot het gewenste aantal processoren is bereikt.

*
FROTTEN = (Brabants) iets ergens tussen in plaatsen waar dat

eigenlijk niet goed gaat.
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HOOFDSTUK ~ DE IMPLEMENTATIE.

In hoofdstuk 4 is het algoritme aangegeven waarmee de flexibele
scheduling uitgevoerd kan worden. Een cruciale rol daarin speelt de
methode waarop de starttijden gekozen of aangepast worden. In stap 2:
wordt daarmee de basis gelegd voor de hele verdere plaatsings en
aanpassingsmethode. Ook bij de andere stappen waarin tijden aangepast
moeten worden moet dit probleem opgelost worden.

Ret probleem ligt als voIgt:
we willen de starttijdden van de processen kiezen/aanpassen zodanig

dat we een maximale waardering hebben voor aIle processen samen.

Ret probleem [4] met de daaronder vermelde randvoorwaarden is een
nonlineair optimalisatieprobleem met lineaire randvoorwaarden. Dit soort
problemen komt voor in allerei gebieden van de wetenschap. economie en
techniek. Ret bleek dat op het rekencentrum van de Technische
Universiteit Eindhoven een algemene procedure bestaat voor het oplossen
van dergelijke problemen. De procedure is genaamd MINFUN. en is in zijn
oorspronkelijke versie eind 60er jaren ontwikkeld op het PRILIPS-NATLAB
[LOOTSMA 78]. In het rekencentrum zijn een ALGOL. FORTRAN en PASCAL
versie beschikbaar als source. Bovendien is er in de NAG-library een
versie aanwezig.

De procedure wordt gebruikt om te zoeken naar het m1n~um van de met
een minteken negatief gemaakte som van de geven waarderingsfuncties. Men
kan kiezen uit drie mogelijke methoden voor het zoeken naar een minimum:
een nulde-. eerste- of tweedeorde methode. al naar gelang het aantal
afgeleidden dat gebruikt kan worden. Ret is mogelijk om g~~n. aIleen de
eerste. of de eerste en de tweede afgeleide van de te minimaliseren
functie als functie mee te geven. Ret is ook mogelijk om een afgeleide
door MINFUN numeriek te laten berekenen en gebruiken. De door de
procedure gebruikte methodes worden kort beschreven in [MINFUN 87].
verdere beschrijving en verwijzingen staan in [LOOTSMA 78].

Er moet op gewezen worden dat er geen garantie is dat de in MINFUN
gebruikte methodes leiden naar een globaal minimum. Het minimum dat
gevonden wordt is afhankelijk van het beginpunt dat aan MINFUN
meegegeven wordt. Er is geen algemene procedure beschikbaar die
garandeert dat een globaal mimimum gevonden wordt. Een standaard methode
is het kiezen van een aantal extreem liggende beginpunten. en MINFUN
vanuit ieder van deze punten een minimum te laten zoeken. Uit deze
minima wordt dan het punt met de kleinste functiewaarde gekozen als
(waarschijnlijk) globaal minimum.

In het schedulings probleem verkeren we in de fortuinlijke situatie dat
we de beschikking hebben over een afzonderlijke. onafhankelijke
waarderingsfunctie voor ieder proces. Het is eenvoudig om daarvan het
optimum te zoeken. De combinatie van al deze optima voldoet niet aan de
randvoorwaarden. maar is weI gegarandeerd het globale minimum. Door dit
punt als beginpunt aan MINFUN te geven zijn we er zeker van dat we in de
buurt van dit globale minimum blijven bij het zoeken naar het minimum
dat voldoet aan de randvoorwaarden.
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De randvoorwaarden worden in de procedure MINFUN gegeven door functies
in de vorm:

g (!) > 0

Deze functies kunnen door MINFUN op twee manieren tot barriere-functie
omgevormd worden. Namelijk kwadratische en logaritmische barrieres.

min~ O. g (x) )+=

Bij kwadratische barrieres wordt de te minimaliseren functie omgevormd
tot:

Dit betekent dat een overschrijding van de randvoorwaarde leidt tot een
'afstraffing' in de vorm van een grotere functiewaarde. Daardoor wordt
zo'n punt niet als minimum beschouwd. WeI is het mogelijk dat een kleine
overschrijding van de barriere ontstaat als de functie f meer in
waarde daalt dan g2(~) toeneemt. Een kwadratische barriere is dus niet
'hard', hij kan overschreden worden.

Bij logaritmische barrieres wordt de te minimaliseren functie omgevormd
tot:

In ( g (~) )

Overschrijding van de barriere is nu niet toegestaan omdat dat leidt tot
een ongedefinieerde logaritme. Die punten die niet voldoen aan de
randvoorwaarde worden dus verworpen. Een logaritmische barriere is dus
weI 'hard'. In tegenstelling tot de kwadratische barriere be!nvloed de
logaritmische term de functie ook in het toegestane gebied enigszins.
Ret minimum dat gevonden wordt kan dus afwijken van het werkelijke
minimum. Door een juiste schaling te kiezen van zowel de barriere
functie als van de te minimaliseren functie kan dit probleem opgelost
worden.

In MINFUN wordt de vorm van de barriere functies gekozen op grond van
het beginpunt x . AIle voorwaarden waaraan voldaan is in het punt ~

krijgen een logaritmische barriere functie. de anderen een kwadratische.

fig 2. Barri~re functies.

d' (~)

In het bovenstaande plaatje z1Jn de vormen van de barriere functies
~egeven. met daarbij de wense~ die we daaraan stellen. De wensen (D en
~ zijn erop gericht de barriere zo dicht mogelijk in de buurt van de
randvoorwaarde te leggen. Om te zorgen dat de effectieve barriere binnen
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een afstand EPS van de randvoorwaarde ligt moeten we g(x) vergroten
met een factor groter dan 1!EPS. Groter maken van de b~rriere functies
heeft echter tot gevolg dat de benaderingsmethode die MINFUN gebruikt
minder effici~nt wordt. De barriere wordt zo smal dat MINFUN hem niet
'ziet' totdat er tegenaan gelopen wordt.

Om aan wens ~ tegemoet te komen moet de te minimaliseren functie zo
geschaald worden dat hij in het minimum nog veel groter is dan de
logaritmische functie. Dit gaat echter ten koste van wens CD . De
oplossing van dit probleem is te zorgen dat wensen CD en Q) nooit
gecombineerd moeten worden. Omdat MINFUN de keuze voor kwadratische of
logaritmische barrieres baseert op het beginpunt moeten we dit punt goed
kiezen.

Daartoe wordt er in twee slagen gezocht naar het gewenste m1n1mum. In
de eerste slag wordt gezocht naar een punt waar aan aIle randvoorwaarden
voldaan of bijna voldaan is. Dit gebeurt door de barrieres groot te
schalen ten opzichte van de te minimaliseren functie( wens Q) en @).
Het minimum dat hiermee gevonden wordt kan weI be~nvloed worden door de
logaritmische barriere functies.

Met een speciale procedure worden de randvoorwaarden gecontroleerd en
het gevonden punt zo aangepast dat aan aIle randvoorwaarden voldaan
wordt. Dan wordt MINFUN nogmaals gebruikt om het minimum te zoeken. Nu
zijn aIle barrieres logaritmisch en kan er zonder probleem aan wens CP
voldaan worden door de te minimaliseren functie met een grote factor te
vermenigvuldigen.

Het resultaat van deze tweede minimalisatie z1Jn vectoren voor start
en stoptijden die voldoen aan de volgorderelaties en zodanig gekozen
zijn dat de waardering voor aIle processen samen optimaal is. Tussen
processen die elkaar kunnen opvolgen zit ten gevolge van de barriere
functies nog een kleine afstand( <EPS). Daarom is er een speciale
procedure ontwikkeld die uit zoekt welke tijden aan elkaar gelijk
gemaakt mogen worden.

Daarna worden de processen ingedeeld op processoren, zoals beschreven
in stap 3 tot en met 5 van het algoritme.

Ten slotte wordt als output een lijst van processen gegeven, met
daarbij de geschedulde start en stoptijden, de waarderingen, de
afgeleiden van de waardering, en de processor waarop het proces
ingedeeld is.
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CONCLUSIE

Bet tweede deel van dit afstudeerwerk is gebaseerd op een interessant
idee: scheduling van afbreekbare processen met behulp van
waarderingsfuncties. Dit idee biedt in principe goede mogelijkheden om
te komen tot een verbetering van de prestaties van computersystemen in
bepaalde toepassingen. Deze toepassingen zijn systemen in een real-time
omgeving, waarop meerdere aangepaste programma's draaien. Er is een
algoritme ontwikkeld voor de scheduling van afbreekbare processen. De
start- en stoptijden van de processen worden daarin numeriek
geHptimaliseerd aan de hand van voor ieder proces gedefinieerde
waarderingsfuncties.

Er is een experimenteel programma geschreven dat een groot deel (stap 1
tim 5 ) van het algoritme uitvoert. Dit programma biedt de mogelijkheden
om te experimenteren met het opzetten van waarderingsfuncties. Ook zijn
er voorzieningen aangebracht om de rest van het algoritme relatief
eenvoudig toe te kunnen voegen. Bij de implementatie is er niet naar
gestreefd om een programma "direct klaar voor gebruik" te schrijven.
Overzichtelijkheid, testbaarheid, aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid
zijn zoveel mogelijk nagestreefd.

Bet programma stelt schedules op die goed voldoen aan de informatie die
in de waarderingsfuncties is gestopt. Bij testen met verschillende
waarderingsfuncties en volgorderelaties is de opgestelde schedule
vrijwel steeds optimaal. In bepaalde gevallen kan de schaling van de
waarderingsfuncties in combinatie met bepaalde beginpunten aanleiding
geven tot numerieke problemen in de procedure MINFUN. Deze problemen
zijn steeds te voorkomen door redelijke beginpunten te kiezen. Daarmee
kan ook de te lange rekentijd (-minuut) verkort worden. De rekentijd is
zo lang doordat er gebruik gemaakt is van de standaard-optimalisatie
procedure MINFUN. Dit is echter geen fundamenteel probleem omdat door
gebruik te maken van de speciale struktuur van het probleem de
complexiteit, en dus de rekentijd, vele malen gereduceerd kan worden.

De eindconclusie is dat het idee interessante perspectieven biedt, maar
dat er nog veel werk nodig is om het tot een toepasbare uitvoering uit
te werken.

Aanbevelingen~ toekomstig onderzoek.

Stap 6 en 7 van het algoritme vergen het afzoeken van een aantal
rnogelijkheden. Ga na of bij de indeling van processen op processoren in
de stappen 3 tim 5 de keuzes zodanig gemaakt kunnen worden dat het
aantal te onderzoeken mogelijkheden gereduceerd kan worden (tot 1).

Probeer met behulp van een mathematische beschrijving van het "frot
probleern" een zo efficH!nt mogelijke zoek/keuze strategie te ontwikkelen
voor stap 6 en 7. Beschouw de mogelijkheid om stap 6 en 7 ook door
MINFUN te laten uitvoeren door het maximale aantal processoren als een
randvoorwaarde mee tegeven. Ontwerp hiervoor een niet-lineaire functie
die de betreffende gebieden afbakent.

Maak voor een praktische implementatie gebruik van een meer specifieke
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mini/maximalisatie procedure dan HINFUN. Gebruik hierbij specifieke
eigenschappen van het probleem, zoals: de waarderingsfuncties zijn
afzonderlijk beschikbaar en onafhankelijk van elkaar. Als de
waarderingsfuncties allemaal voldoen aan vergelijking [3] op blz.9 ,
zijn de volgorde relaties te vervangen door gelijkheden tussen de
eindtijd van het ene en de starttijd van het volgende proces. Dit
reduceert het aantal variabelen, en dus de rekentijd en de numerieke
moeilijkheden.

Bekijk afbreekbare processen in het algemeen. Bekijk welke problemen er
precies voor in aanmerking komen om met behulp van afbreekbare processen
opgelost te worden. Ontwerp strukturen voor praktische implementatie van
die processen.

Afbreekbare processen hoeven niet principieel door een scheduler vooraf
gepland te worden. Denk bijvoorbeeld aan een systeem dat geheel op
interrupts gebaseerd is: Een event (gebeurtenis van buiten af) is
aanleiding om een proces af te breken en het resultaat op te vragen,
daarna wordt automatisch direct het volgende proces opgestart. De
synchronisatie van processen in de computer met de omgeving gebeurt dan
door het stop-tijdstip afhankelijk te maken in plaats van het start
tijdstip van programma's in een gewone omgeving.
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CASE PROCES OF
1: VALUE := TD/2;
2: BEGIN

IF Td < 1.5707
THEN VALUE := SIN (Td)
ELSE VALUE := 1;
IF TS < 3.14
THEN VALUE := VALUE + SIN (TS)
ELSE;

END;
3: VALUE := SORT(Td)/10;
4: VALUE := SIGN(Td-!);
END; {e~d of case ~roces}
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$ r newzched4
New initialisation for minfun? (YIN):;
Give initial start time of ~roces 1 : 0
Gi~€ initial STOP time of that pJ'uces:l0
Give initial start time of ~roces 2 : 2
Give initial STOP time of that ~rQces:5

Give initial start time of ~roces 3 : 0
Give initial STOP time of that ~roces:l0

Give initial start time of ~roces 4 : 0
Give initial STOP time of that ~roces:1.1

Preceder :=1
SIJccessor: =4
E:dsts? <YIN):;
F'receder :==2
S'JC ce sso r : =3
E;;ists? (Y/N):;
F'receder :=0



Relation [ 1, 4J = TRUE
Relation [ 2, 3] = TRUE
Nu.ber of relations = 2

Pees F'sor Tstart Tstol" ValuL' II v I II ~; t <.: 1'1. IIv/II~top

1 0 0.000 10.000 5.0000 99999.0000 0.5000.., 0 2.000 5.000 1.9093 -0.4161 0.0000...
3 0 0.000 10.000 0.3162 99999.0000 0.0158
4 0 0.000 1.100 1.0000 99999.0000 0.0000

SUlllval'Je 8.2255252
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Constraint s~tisf~inS•••••••~

Convergence of ~infun = 2
Norffidl lerffiination of ~infun

XC lJ= 9.5~7087S838224E-05

XC ~]~ 1.3576036483399E-Ol
X[ 3J= 3.1125036766689E-Ol
XC 4)= 8.9875061358830E-Ol

GX( 1)= 1.7573106614551E+04
GX( 2)= 2.5097837115675E+03
GX( 3)= 1.2958073414255E+04
GX( 4)~ 1.0933825991605E+Ol
GX( 5)=-9.4042935635157E-07
GX( 6)= 1.6201639586725E-02
GX( 7}=-7.7553425530956E+00

X[ 1 J:= 8. 9875064363532E-Ol
XC 2]= 3.11~19S5738487E-Ol

X[ 3J= 9.99154069749~6r-Ol

XC 4)= 9.99~97334913S5E-01

Pees F':.or Tstart Tsto~ Value II v I II !.. t <.: I' t Ilv/IlstoF
1 0 0.000 8.988 '1.4938 99999.0000 0.::;000
2 0 1.558 3.113 1.9998 -0.0027 0.0159
3 0 3.113 10.000 0.2624 -0.0191 0.0191
4 0 8.988 10.000 1.0000 0.0000 0.0000

S'Jn,va I u~ - 7.7559805

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
,.,..,..,,.,..,,.,..,,.,"'}..,..,,.,,.,
.:. __ .... _-.:. .. -6.- .........

333333333333333333333333333333333333333333333333333333
44444144



OF-till'dzirls of valuation ••••••••••••

Conversenee of ainfun = 2
Nor~al ter~in~tion of .infun

X[ lJ= 2.3250958214666E-06
X[ 2J~ 1.5546441138~62E-Ol

X[ 3J= 3.1053353743021E-Ol
X[ 4J~ 8.9961859660307E-Ol

GX( 1)= 1.7592270360200E+04
GX( 2)= 2.4999084209649E+03
GX( 3)= 1.2985241272323E+04
GX( 4)= 1.3452150313982E-Ol
GX( 5)= 5.4228393408524E-02
GX( 6)~ 1.4739572758109E+00
GX< 7)=-7.7602581840759E+06

X[ lJ= 8.9961588518327E·-01
X[ 2J= 3.1045983956292E-Ol
X[ 3 J = 9. 9979563218070E --0 1
X[ 4J= 9.9962332267854E-Ol

F'ces F'sor Tstart Tstop Value II v I II !; t CI I' i- Ilv IllS t OF-
1 0 0.000 8.996 4.4981 99999.0000 0.5000
2 0 1.555 3.105 1. 9997 -0.0040 0.0201
3 0 3.105 10.000 0.2626 -0.0190 0.0190
4 0 8.996 10.000 1.0000 0.0000 0.0000

SU/llvalue = 7.7603375

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

33333333333333333333333333333333333333333333333333333
4444444

Assisninlil Froce::;~t!~ to processor!; •••••••••••••

Pees F'sor 1st-art TstoF" Valu~ Ilv/Ilstart II v I II :.> t. tl F"

1 1 0.000 13,996 4.4981 99999.0000 0.5000
2 2 1 • 5~S 3.105 1.9997 -0.0010 0.0201
3

.., 3,105 10.000 0.2626 -0.0190 0.0190...
4 1 8.996 10.000 1.0000 0.0000 0.0000

SIJRIVCl 1ue 7.7603375

F'so r 1
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~444444

F'so I' 2
222222222222~33333333333333333333333333333333333333333333333333333



w.e.~ k ~'2...~3 ~ 1.~ ~
~ ~~ 1~2 ~ "l~lf

~ u,~:
Perform an other iteration? (Y/N)~

New initialisation for minfun? (Y/N)n
Preceder :=1
Successor:=2
E>:ists? (Y/N)~

Preceder :=3
Successor:=4
E:dst.s? (Y/N)~

Preceder :=0
Relation ( 1, 2J = TRUE
Relation ( 1, 4] = TRUE
Relation ( 2, 3] = TRUE
Relation ( 3. 4J = TRUE
Number of relat.ions = 4

Pces F'sor T~lClrt T~lop V.,I'Je DvlIl~tart [lv/Il5 to~

1 1 0.000 2.069 1.0343 r;9999.0000 O.~OOO

., 1 2.069 3.619 1.8784 -0.'\978 0.0203... 0.0216
3 1 3.619 8.999 0.2320 -0.0216

4 1 8.999 10.000 1.0000 0.0000 0.0000

SUlovalue = 4.1446795

~~~~11~11111111122222222222233333333333333333333333333333333333333333334~444~44

Number of relations = 0

PCE'S F'sor Tstart TstlJf' Valu£:' It v 1 II !,; 'l i.\ I' t I'v/Ilstop
1 1 0.000 10.000 5.0000 99999.0000 0.5000
" 3 1.571 7.026 2.0000 0.0000 0.0000.:.

3 ., 0.000 10.000 0.3162 99999.0000 0.0158...
4 4 ~ c..-I::~ 7.4J!5 1.0000 0.0000 0.0000~ • ..J.;J,J

S OJ nl .; c; I'J e = 8.3162278

F-'so r 1
111111111111111111111111111111111111111111]111]11111111111111111111111111111111
F'so I' 2
33333333333333333333333333333333333333333333333~3333333333333333333333333333333

F' 50 l' 3
~~~~~}~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
'~~~_~~~~~~'L~ __ ~ L_L~_~~~_' ~'~__ '~~~.~

F'501 4
44.,44444444444444444444444444444444444



Relation [ 2, lJ = TRUE
Relation [ 3, 4J = TRUE
Nu~ber of relations = 2

Pee» PSOl'
1 2
2 2
3 1
~ 1

Su"value =

T~tart T~lop

2.097 10.000
1.045 2.097
0.000 8.991
8.991 10.000

6.9846950

Value
3.9516
1.7333
0.2999
1.0000

[Iv/[I,;lort
-O.~OOO

0.0053
99999.0000

0.0000

[IV/[lstoP
O.~OOO

0.4963
0.0167
0.0000

3333333333333333333333333333~~33~3~3333333333333333333~~~44~44~

PSOI' 1
3333333333333333333333333333333333333333333333~~~333333333333333~~~~3334~~~~44'

F'sor 2 .
22222222)1111Jl111111111111111111111111111111111J1Jl111111111111111111l

® Relatior. [ 1 , 2J = TRUE
Relation [ 1 , 3J = TRUE
Relation [ 2, 4J = TRUE
Relation [ 3, 4J = TRUE
NU'lbe r of relations = 4

Pees F'sor Tstart Tstop Va I Ul' Dv j[l!:> ta I't Dv /rl~; tllP

1 1 0.000 2.066 1.0329 99999,0000 0.5000
., 1 2.066 5.163 1.8800 -0.1!7~1 0.0000... 0.0190
3 '") 2.066 8.996 0.2633 -0.0190...
4 2 8.996 10.000 1.0000 0.0000 0.0000

S'Jmvalue = 4.1761270

psor 1
1111111111111111222222222222222222222222
Psor 2

® Relatior. [ 1 , 3J = TRUE
Relation [ 2, 1 J = TRUE
Relation [ 4, 2J TRUE
N'Jn,be r of rel<:tions = 3

Pees F'sol' T<.ito rt T':itoF-' Vo IIJe [IV/[I~ldrt Dv/Dstop
1 1 2.094 9.600 3. 7~,28 -O.~OOO O.~OOO

'") 1 1.047 '2.094 1.7321 0.0000 0.5000

3 1 9.600 10.000 0.0632 -0.0791 0.0791
4 1 0.000 1.047 1.0000 99999.0000 0.0000

SUlllval'Je = 6.5480990

Psor 1
444444442222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111333~



Pees Pso " T~ti:/ri TstOF' V.:l1 ue DV/[I~tort r'v/rlsioF'
1 1 0.000 8.972 4.4861 9<:;999.0000 O.SOOO.., 1 8.972 10.000 0.8562 -0.5167 0.5167L

3 .., 0.000 8.972 0.2995 99999.0000 0.0167L

4 3 2.023 G.734 1.0000 0.0000 0.0000
SUII,va 1ue = 6.6418006

PSOI' 1
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~222222222

Pso I' 2
333333333333333333333333333333333333333333333333333333~333333333333333

Pso I' 3
444444444~444444444444441441~4

Pees F'so r
1 0
2 0
3 0
4 0

Sunlvslue -

Tst2rt Tstop
0.000 1.l00
0.000 1.1()C)
0.000 1.100
0.000 1.100

2.5460883

'.la:IJt'
('I ~:;OO

[.,891:
,. 1 "'." C"...' . ~ ~. , ..

l • 0:) 0 .~,

0.387 1.791
4.0586313

F'ce~ F'sor
1 1
2 1
3 2
4 3

S'Jnlvalue ::

T:;tc3rt.
0.000
2.134
0.000

T~loF'

2.134
7.156

Vc l'Je
1.0672
1.8'\~3

C· • 1 IL!' 1
1.0000

[IV/[I~ \'c' l't
9°999.0000

-0. ~,342
~9999.C()00

0.0000

II" .' [I £ t 0 f

l~j. ~OOC!

C .000t,)
0.034:'
/).0000

Psor 1
111111111111111~22222222~22222:22222222:2~~2:2:222~:2:22

P so I' 2
3333333333333333
Psor 3

44444444444
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